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PRODUÇÃO DE COURO: 

SEGURANÇA COMO PRINCIPAL PRIORIDADE 

 

O couro tornou-se uma mercadoria comercializada em todo o mundo devido à sua beleza e 

versatilidade e gera um valor comercial global de mais de 82 biliões de dólares por ano. O couro é 

produzido com peles de animais que foram abatidos para a produção de carne para consumo humano. 

Sem curtumes, este resíduo orgânico apresentaria um risco sanitário considerável, caso fosse 

incorretamente descartado. 

 

A Europa como pioneira em saúde e segurança 

Quase todos os países do mundo têm uma indústria de curtume. No entanto, nem todos estão tão 

preocupados com padrões sociais e ambientais adequados como nós estamos, na Europa, que assumiu 

um papel pioneiro nesse sentido. Os curtumes na Europa são empresas modernas e responsáveis. As 



Leather Naturally News            Nº 23 | Março 2020 

 

             Editado:    

 

normas e regulamentos europeus de saúde e segurança estão entre os mais elevados e mais 

abrangentes do mundo e são aplicados à produção de couro em toda a Europa. Os requisitos para 

seguras condições de trabalho e segurança ocupacional, máquinas seguras e processamento químico, 

bem como para funcionários bem formados, que se aplicam a todas as indústrias europeias, também 

se aplicam ao fabrico de couro. 

 

 

A indústria Europeia contribuiu para a melhoria contínua da saúde e segurança no setor, através de 

ações colaborativas financiadas pela Comissão Europeia. Estas incluem o desenvolvimento da 

ferramenta OiRA para curtumes, que foi desenvolvida em conjunto com os parceiros sociais para 

aumentar ainda mais estes padrões. Esta ferramenta auxilia os curtidores no desenvolvimento de 

políticas de saúde e segurança para suas fábricas, através do uso da ferramenta de avaliação, que 

pode fornecer orientações específicas para a gestão dos processos de curtumes. Através da UNIDO, 

esta ferramenta também está disponível em todo o mundo para uso em todas as indústrias de 

curtumes (https://oiraproject.eu/en/oira-tools?text=tanning&op=Search&sort=date). 
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A Saúde e Segurança em curtumes também foi abordada em 2018 no 

projeto financiado pela UE “Due Diligence for Healthy Workplaces in 

the Leather Industry”, que procurava avaliar e melhorar várias 

questões, incluindo: 

 Segurança ocupacional como principal prioridade dos curtumes 

 Reconhecimento de instrumentos específicos da indústria para 

avaliar a saúde e segurança ocupacional 

 Relevância dos clientes de couro na cadeia global de 

fornecimento no que diz respeito a melhorias adicionais na 

segurança ocupacional 

 Implementação do devido esforço na segurança ocupacional 

em locais de trabalho de curtumes como uma oportunidade de 

mercado 

 

O relatório final sobre Due Diligence for Healthy Workplaces in the Leather Industry (Esforço devido 

para locais de trabalho mais saudáveis na indústria do couro) pode ser encontrado aqui 

http://euroleather.com/index.php/projects/due-diligence. 
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Medidas para a indústria além da Europa 

As medidas feitas para ajudar a indústria a operar com mais segurança, aplicam-se além da Europa e 

podem ser usadas em todos os locais e estabelecimentos de produção em todo o mundo. Não 

queremos melhorar estas questões apenas na Europa, mas também exportar estas práticas para o 

mundo, para que os padrões europeus possam ser aplicados em toda a cadeia de fornecimento. A 

saúde e a segurança dos funcionários em países sem um quadro jurídico robusto similar, são tão 

importantes como na UE. 
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