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CONHEÇENDO O TRABALHO
ARTESANAL
A Arte da Pele completou 20 anos de existência e durante todo esse
tempo se dedicou ao curtimento e acabamento e peles exóticas. 

O trabalho se concentra nas peles de cobra, jacaré e pirarucu. Possui
como diferencial e principal identidade a criação de acabamentos
artesanais, desenvolvidos através de inspirações oriundas de pesquisas
realizadas semestralmente. As peles possuem origem certificada pelo
IBAMA e CITES (Conferência Internacional do Tratado das Espécies da
Fauna e Flora em Perigo de Extinção – cites.org).

Os couros exóticos se diferenciam dos demais devido à matéria-prima
e ao trabalho de curtimento e acabamento, que exigem processos que
demandam muito mais tempo, produtos químicos com mais
qualidade e intensa mão de obra no acabamento. Cada couro exótico,

por mais simples que possa ser, possui cerca de 3 vezes mais de valor
agregado em termos de trabalho que um couro de animal doméstico,

como caprino, bovino, ovino, etc.  



Cada pele passa por 23 a 36 processos químicos, mecânicos e manuais,
desde quando sai do frigorífico até ficar pronta para ser usada numa
bolsa ou sapato. Estes processos duram de 26 a 75 dias, dependendo do
tipo de pele e do trabalho realizado.

O maior diferencial do trabalho está no setor de acabamento, onde se
prima pela qualidade e cuidado na aplicação dos produtos, o que
demanda mais atenção e tempo. Neste processo, são realizadas as
tarefas de pintura artesanal, misturando e combinando cores, utilizando
aerógrafo, pincel e aplicação de transfers. As peles exóticas exigem mais
cuidados e produtos químicos aprimorados, devido à delicadeza da
superfície e o fato de buscarmos manter sempre a aparência natural.

A Arte da Pele possui um corpo técnico químico experiente, que está
sempre procurando aprimorar os processos, buscando apoio em
empresas fornecedoras de produtos químicos e na bibliografia
especializada. Portanto, cada pele comercializada pela Arte da Pele
possui um valor que engloba estudo, técnica e trabalho artesanal. Isso
proporciona um artigo de alta qualidade e de característica única!



SOBRE A ORIGEM E
CERTIFICAÇÃO DAS
PELES
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PYTHON RETICULATUS E PYTHON CURTUS

Utilizamos peles de cobra Python reticulatus, Python curtus
brongersmai, originárias do Sudeste Asiático. São animais que não
estão ameaçados, mas necessitam de controle para não entrarem em
extinção. Possuem origem em cativeiro e de captura em áreas
autorizadas pelos órgãos governamentais de meio ambiente dos seus
países de origem. Os animais são abatidos em frigoríficos certificados e
sob protocolos de abate humanitário, com utilização de processos que
visam eliminar o sofrimento. Além disso, assim como o couro bovino, a
pele é um produto secundário, pois toda a carne desses animais é
consumida e muito apreciada em todo o continente asiático.

Esse processo está sob supervisão da CITES. Para cada lote de peles
exportadas, o fornecedor solicita a documentação CITES de
Exportação, nela constam todas as informações de rastreabilidade das
peles através de documentos emitidos pelos órgãos competentes.
Nós, os importadores, também precisamos solicitar a CITES de
Importação junto ao Departamento Brasileiro da CITES (sob controle
do IBAMA), onde é atestada a veracidade do documento emitido pelo
exportador asiático.
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CAIMAN YACARE

As peles de jacaré que trabalhamos são da espécie Caiman yacare e
são originadas de criações localizadas na Bacia do Pantanal, nos
estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também é uma
espécie controlada internacionalmente pela CITES e está considerada
fora de perigo de extinção, mas que precisa de controle para seguir
sem ameaças. As criações funcionam com o método ranching, que
funciona com a captura de ovos na natureza e posterior criação em
cativeiro. Os ovos são coletados em fazendas credenciadas pelo
IBAMA e passam por um estudo de estimativa demográfica da
quantidade de ninhos existentes em cada fazenda, monitorado por
biólogo credenciado. Após esse senso, é determinada a quantidade
de ninhos que podem ser capturados, os ovos são incubados e os
animais criados em cativeiro. O abate é realizado por frigoríficos
certificados, que atuam também sob o protocolo do abate
humanitário. A carne é vendida em restaurantes, boutiques de carnes
e supermercados pelo Brasil inteiro. Cada pele recebe um lacre para
venda, que está referenciado na Guia de Transporte e na Nota fiscal.
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ARAPAIMA GIGAS

O pirarucu, de nome técnico Arapaima gigas, é um peixe oriundo da
Bacia Amazônica e, até a década de 1990, era considerado ameaçado
de extinção devido a pesca predatória. Com o surgimento de
trabalhos de pesquisa e manejo junto às populações ribeirinhas, a
pesca ficou organizada e a espécie teve espaço e tempo para se
reproduzir e se estabilizar. Hoje é um peixe criado também em
cativeiro e sob controle do IBAMA e da CITES, apenas para não entrar
em perigo novamente, assim como o jacaré e a python. Todos os
peixes pescados recebem um lacre numerado que acompanha até o
frigorífico e que serve como código de rastreabilidade do local e data
da pesca.
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RASTREABILIDADE DAS PELES
Todo processo de exportação das peles de jacaré e pirarucu está sob
supervisão da CITES. Para cada lote de peles exportadas, precisamos
solicitar a documentação CITES de Exportação junto ao
Departamento Brasileiro da CITES, Órgão do IBAMA. Para elaboração
deste documento são necessárias   todas as informações de
rastreabilidade das peles, como criador, reserva extrativista, frigorífico
e curtume. O importador também precisa solicitar documentação
CITES de Importação junto ao Departamento CITES de seu país. Os
dados são cruzados e confirmados na sede da CITES, que fica em
Genebra. Com os dois documentos corretos podemos embarcar as
peles. Para importação da peles de python, o processo é semelhante,

mas inverso. 

Cada pele vendida pela Arte da Pele recebe um lacre ou selo
numérico, que é descrito no packing list e no corpo da nota fiscal.
Desta forma, o comprador, fabricante de manufaturados, deve
guardar os lacres/selos por 5 anos e estar cadastrado no IBAMA para
operar com peles oriundas da fauna silvestre e exótica.



A SUSTENTABILIDADE DO
MANEJO DAS ESPÉCIES
Como descrevemos, as peles que trabalhamos são oriundas de
processos de criação em cativeiro ou processos de manejo na
natureza certificados pela CITES. Esses processos de criação em
cativeiro colaboram para manutenção das espécies e possuem toda
uma cadeia produtiva credenciada e rastreada. Contudo, os
processos de manejo com captura na natureza possuem um ponto
a mais que deve ser exaltado: a manutenção dos ambientes naturais.
Tanto a captura de cobras no Sudeste Asiático, como a coleta de
ovos nas fazendas do Pantanal e a pesca controlada do pirarucu na
Amazônia possuem um ponto em comum, que é a geração de
renda com a manutenção dos ecossistemas. 

Essas formas de trabalho colaboram para manutenção dos habitats
das espécies, no caso as florestas equatoriais da Ásia, o Pantanal e a
Amazônia. Ao mesmo tempo em que proporcionam um incremento
de renda nas comunidades nativas, que até então viviam apenas da
subsistência. 



PORTANTO, A UTILIZAÇÃO DE PELES
EXÓTICAS ORIUNDAS DE PROCESSOS CERTIFICADOS VAI

MUITO ALÉM DA QUESTÃO
QUE IMPLICA O ABATE DOS ANIMAIS, POIS UTILIZAR UMA

PELE DE ORIGEM CERTIFICADA
SIGNIFICA COLABORAR COM A  PRESERVAÇÃO DE

UMA ESPÉCIE, A GERAÇÃO DE RENDA DE POPULAÇÕES
NATIVAS E A MANUTENÇÃO DE

ECOSSISTEMAS, QUE NECESSITAM CADA VEZ MAIS DA NOSSA
ATENÇÃO!



Rua Ivoti, 481 . Campo Grande .

Estância Velha . RS

(51) 35616786 e (51) 35510147

WHATSAPP: (51) 986086072

INSTAGRAM:

@artedapeleexoticleather

artedapele@hotmail.com 

comercial@artedapele.com




