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Não forjem um ataque ao couro 

 

 

 

 

 

 

 

O artigo publicado no jornal Guardian que culpa o couro por alimentar os 

incêndios na Amazónia atraiu críticas pelas suas imprecisões. No interesse 

da transparência, a Leather Naturally reproduz abaixo a resposta do 

membro fundador, Dr. Michael Readwood, onde ele expressa a sua 

preocupação que o público desinformado seja levado a escolher materiais 

derivados de combustíveis fósseis. 

 

O artigo de Lucy Siegle sobre o aumento da desflorestação na Amazónia carece de precisão 

logo desde o seu título. O couro provém de um subproduto da indústria de carnes e laticínios. 

O valor de 5% ou menos da carcaça nunca foi um fator determinante. 

Com ou sem couro, gado e outros animais seriam mantidos para fornecer carne e laticínios, e 

como animais de tração. Por isso, no ano passado, a UE anunciou as Regras na Categoria de 

Pegada Ambiental do Produto, definindo que a pegada de carbono no couro começa no 

matadouro, e não com a criação de gado. 
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Além disso, os couros do tipo de gado descritos no artigo não produzem o couro atrativo 

procurado pelas marcas de luxo, as quais preferem principalmente couros da Europa ou dos 

Estados Unidos. Atualmente, a procura por carne bovina brasileira cresceu fortemente devido 

à diminuição de suínos da China devido a febre suína africana. 

Como o couro é natural, duradouro e renovável, enquanto a sociedade comer carne é um dos 

materiais mais sustentáveis. Atacá-lo baseado em má ciência serve apenas para empurrar a 

sociedade para alternativas baseadas em combustíveis fósseis, enquanto peles indesejadas 

tornam-se um custo de deposição para o matadouro – algo que já está a acontecer no mundo. 

Lucy Siegle devia conhecer o artigo (2015) publicado por Rafael Silva, da Universidade de 

Edimburgo, recomendando um aumento de 30% na produção de carne bovina para reduzir as 

emissões de gases do efeito estufa no Brasil, um plano adotado pelo governo pré Bolsonaro. 

Isto concluiu que a população de gado e o desflorestamento foram dissociados e que mais e 

melhores pastagens eram urgentemente necessárias para melhorar a extensa região existente 

de Savana, onde o pasto está em mau estado de conservação. O pasto brasileiro é 

excecionalmente bom na captação do dióxido de carbono, exigindo apenas melhorias por meio 

de pastagens adequadas para que isso funcione através da fertilização, pastagem e calcagem. 

 

O gado brasileiro serve mais a produção de carne do que o couro e usar a Amazónia para forjar 

um ataque ao couro é uma distração e é inútil para todos os envolvidos. 


