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Maneiras originais de reutilizar  

couro após o consumo 
 

A cadeia de valor do couro é um exemplo perfeito para os famosos 3 Rs da hierarquia de 

resíduos: Reduzir - Reutilizar - Reciclar. 

De fato, os curtidores reduzem o desperdício biológico do setor de carnes, reutilizando as 

peles e os couros dos animais para criar um novo material, através da sua reciclagem em 

couro acabado. 

Embora isto seja verdade, ainda há mais que pode ser alcançado através da circularidade do 

couro e da sua sustentabilidade. 

Que outros "Rs" o couro pode trazer para enfrentar os 

desafios do século XXI? 

 Reparar 

Os artigos em couro podem ser reparados se quebrarem! Esta 

característica é única, algo que os materiais substitutos não 

podem oferecer. Pense na frequência com que se podem 

substituir as solas dos sapatos ou reparar a alça de couro da 

sua mala de couro favorita, etc. 

Reinventar 

Embora o couro seja projetado para oferecer durabilidade, 

isto não significa que não possa ser modificado. A longevidade do couro permite que os 

artigos em couro tenham uma segunda ou até uma terceira vida. As lojas de artigos em 

segunda mão fazem bons negócios com artigos em couro vintage, à medida que se tornam 

moda, geração após geração. 
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Reduzir 

Alguns artigos de couro podem ser muito pequenos ou 

não serem os mais adequados para um novo uso. Mas 

mesmo quando o couro está próximo do seu fim de vida, é 

possível encontrar aplicações úteis. Por exemplo, o couro 

retalhado pode ser reutilizado e ainda hoje é usado como 

material de base em arenas de equitação; Sozinho ou em 

combinação com madeira ou com resíduos de madeira e 

papel, amortece o impacto dos cascos no chão. 

Reaproveitamento 

Certos artigos em couro precisam ser substituídos de tempos a 

tempos. Isto acontece com móveis de escritório, com os assentos 

de comboios e de aviões, ou com artigos similares. Grandes 

empresas encontraram maneiras criativas de recuperar e reutilizar 

o couro dos assentos e produzir outros artigos em couro. Um 

exemplo é a Amtrak, a companhia ferroviária dos EUA que decidiu 

transformar os seus assentos de couro em atraentes mochilas. 

 

Biodegradação 

O que acontece mesmo no final do ciclo de vida do couro? Bem, o couro é um material 

natural e, com o tempo e as condições ambientais adequadas, ele biodegradar-se-á. O couro 

não é como o plástico que acaba como micropartículas nos nossos oceanos e que, 

eventualmente, entra na cadeia alimentar. Se ainda podemos encontrar couro em 

descobertas arqueológicas, é porque as circunstâncias e condições (temperatura, humidade 

relativa, luz, exposição ao ar, absorção de substâncias naturais preservantes etc.) foram 

favoráveis à sua preservação. 
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Imagem dos descobrimentos arqueológicos retirados do blog de Djed Medu. 

O couro não pára de nos surpreender! Precisamos de procurar novas colaborações com 

parceiros públicos e privados, onde a combinação da versatilidade e das qualidades do couro 

possa revelar novas utilizações para ele. E porque não em isolamento térmico nos edifícios? 

Couro em fim de vida na construção de autoestradas? Etc. 

Você poderá ter uma boa ideia. Nesse caso, partilhe connosco e podemos ajudar a dar-lhe 

vida. 

Vamos continuar a reinventar o couro! 
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