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Porquê Banir o Couro? 

 

A decisão da Helsinki Fashion Week de banir o couro 

não faz sentido em termos de sustentabilidade ou 

ambiente. 

 

 

Como sub-produto da indústria da carne, o couro encontra-se no topo relativamente à sustentabilidade 

Na conferência, NW Material Show em Portland, Oregon, em 2018, o diretor sénior de materiais do grupo 

de calçado Deckers Brands, John Graebin, disse que a indústria de curtumes oferece uma história muito 

mais forte de gestão ambiental do que as tentativas louváveis para reciclar plástico recuperado a partir do 

oceano para edições limitadas de calçado desportivo. 

Ele pediu à audiência para assumir que as empresas de carne e lacticínios durante séculos simplesmente 

queimaram ou enterraram os couros e peles dos animais porque os mesmos não tinham utilidade para eles 

e que uma startup com consciência ambiental descobriu que podia usar o mesmo material para fazer 

sapatos. As empresas de calçado fariam fila para comprar o material e a startup receberia recompensas por 

inventar o couro, um material carregado de credenciais de economia circular. 

Com estes comentários em mente, é uma triste reflexão a maneira como vendemos fatos falsos e 

propaganda para persuadir organizações sensatas a abandonar os seus próprios princípios. A decisão da 

Helsinki Fashion Week de banir o couro não segue nenhuma lógica cientifica. Tomar tal decisão baseada em 

questões ambientais e de sustentabilidade não faz sentido. Eles apontam para a “criação de couro” como 



Leather Naturally News            Nº 6 | Agosto 2019 

 

Fonte:  Leather Naturally          Editado:    

 

uma fonte primária, enquanto a base dos argumentos de Graebin destaca o fato do couro surgir como um 

subproduto da indústria de carne e laticínios.  

Os couros de bovinos, ovinos, caprinos e suínos perfazem 98% ou 99% de todo o couro produzido 

anualmente e nenhum destes animais é morto especificamente para couro. Foi precisamente este facto 

que fez com que o Comité de Coordenação da Pegada Ambiental da EU aprovasse oficialmente as Regras 

da Categoria Pegada Ambiental de Produtos em Couro (Couro PEFCR) em 2018.  

A atribuição de um valor praticamente nulo aos couros e peles, como sendo um subproduto de animais 

abatidos para produção de carne, é totalmente reconhecida na Norma CEN EN 16887 Couro – Pegada 

Ambiental – Regras da Categoria de Produtos (PCR) – Pegadas de Carbono. Isto reconhece que os couros e 

peles são produtos não determinantes e não devem ter atribuída uma carga ambiental relacionada com a 

criação de gado. Isto significa que o couro não pode ser desconsiderado em questões ambientais. De fato, 

isto destaca-o como um material renovável e sustentável. Como Gustavo Gonzalez-Quijano, Secretário-

geral, Cotance (Associação Europeia de Curtidores) afirmou, a decisão da EU dá a todos os utilizadores de 

couro, incluindo a moda, “uma metodologia de Análise de Ciclo de Vida robusta, credível e transparente”. 

Considerando esta posição de subproduto, a indústria do couro teve sempre que adaptar-se a novos 

materiais. Além das novas descobertas químicas e tecnológicas que proporcionam nova concorrência, os 

curtidores não conseguem aumentar a oferta de couro para atender às necessidades crescentes do 

crescimento global da população humana. Não há setores em que o couro não concorra com materiais 

alternativos e os produtores de couro não têm problemas com isso. O que a Helsinki Fashion Week deve 

reconhecer é que os principais concorrentes para o couro são baseados em combustíveis fósseis. Nenhum 

dos “novos” materiais ainda está em produção comercial. É totalmente prematuro promover tais itens até 

que tenhamos visto um volume de produção, compreendido o preço e a viabilidade comercial e 

examinando as implicações ambientais da produção. Alguns desenvolvimentos, como o Modern Meadow 

Zoa, são baseados em química muito complexa que ainda é um segredo de produção. Esperemos que estes 
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materiais venham substituir a multitude de concorrentes de plástico para couro, mas em geral eles 

trabalharão ao lado do couro e não como um concorrente direto. 

A importância crescente da Economia Circular também deve estar bem presente nas mentes dos 

organizadores da Helsinki Fashion Week. O primeiro ciclo, e certamente o mais significativo, na reflexão 

sobre Economia Circular, é a longevidade de uso e reparação. A este respeito, o couro ultrapassa 

largamente todos os seus concorrentes, quer sejam baseados em combustíveis fósseis ou mais naturais. 

Cada vez mais artigos com couro estão a ser desenhados para incrementar o tempo de uso colocando items 

que se quebram facilmente, como os fechos, nos pontos onde são mais acessíveis para substituir e usando 

costuras mais apropriada e com melhores linhas. 

A indústria do couro sempre esteve disposta e capaz de se adaptar a materiais competitivos, e usar a 

versatilidade natural dos couros e peles para manter o couro adaptável a um mundo em rápida evolução. 

Qualquer análise objetiva e honesta da paisagem dos materiais atuais colocará o couro perto do topo nas 

listas de sustentabilidade. Em vez de virar as costas a um material que vive na história, e o presente, da 

cultura Escandinava de harmonia com a natureza, em calçado, luvas, vestuário, artigos de couro e de 

estofos de automóveis, a Helsinki Fashion Week deve exigir couro bem fornecido a partir de origens 

rastreáveis, produzido de forma responsável. Este é o caminho moderno para a sustentabilidade. 

 

 

 

 

  


