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    Energia isenta de energia fóssil em todos os 

curtumes Suecos 

 

Os produtos não podem ser fabricados sem o uso de energia. Isto inclui a produção de couro. 

Vinte e cinco anos antes da data prevista pelo Parlamento sueco para tornar o país neutro em 

termos de clima, todos os curtumes Suecos substituíram a energia produzida à base de 

combustíveis fósseis por alternativas mais ecológicas. 
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O objetivo da Suécia de emissão zero de gases de efeito estufa, exige que toda a produção de 

energia seja livre de combustível fóssil até 2045, e os curtidores da Suécia foram rápidos a 

agir. A indústria de couro do país usou diferentes abordagens para alcançar este importante 

objetivo, dependendo da empresa estar a produzir a sua própria energia ou a comprar energia 

de fornecedores externos. A solução: fontes de energia de base biológica ou energia 

hidrotérmica. 

A diferença fundamental entre o fornecimento de energia a 

partir de combustíveis fósseis e da biomassa é que a queima 

de combustíveis fósseis liberta carbono que fica retido no 

solo por milhões de anos, enquanto a queima de biomassa 

emite carbono que faz parte do ciclo biogénico do carbono 

(simplesmente volta á atmosfera, e o carbono é absorvido 

pelas plantas à medida que estas crescem). 

 No início de 2012, um curtume Sueco substituiu o uso 

de óleo para aquecimento, por eletricidade 

proveniente de hidroelétricas. 

  

 Outro voltou-se para a compra de energia térmica e 

eletricidade de um fornecedor externo, gerado com 

aparas de madeira da área local. 

  

 Da mesma forma, como terceiro exemplo, um curtume começou a usar vapor para 

aquecimento gerado a partir de biocombustível e eletricidade de fontes 

exclusivamente renováveis e livres de energia fóssil. 

 

 O quarto e último curtidor sueco substituiu o aquecedor à base de óleo por um 

aquecedor utilizando pellets de base biológica, reduzindo desta maneiras as suas 

emissões de CO₂ em 450 toneladas / ano. 
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Os curtumes Suecos usam exclusivamente energia verde de fontes renováveis e livres de 

energia fóssil. Além disso, todos implementaram medidas de economia de energia. 

 

A Suécia é um bom exemplo que ilustra como os curtumes Europeus agem de maneira 

proactiva para implementar medidas ambientalmente amigáveis. 
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