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Deveríamos morar numa casa Vegan? 

 

O artigo do Financial Times, “Conseguiria morar numa casa 

Vegan?” toca num importante ponto que comprar produtos 

para se adequar a um estilo de vida vegan exige um 

pensamento cuidadoso, mas que se torna confuso sobre as 

questões ambientais. O porta-voz da Leather Naturally, 

Michael Redwood faz um contrabalanço dos fatos. 

É claramente aceitável para um leitor imparcial do Financial Times (FT) reconhecer que uma posição vegan 

está ligada a uma posição moral em relação aos animais, embora não seja algo com que todos possam 

concordar. Contudo, não é correto assumir que a posição vegan equivale de alguma maneira a qualquer 

definição de “sustentabilidade”. 

Quando Nicola Davison cita Nevi Pana em “Miríade de resultados benéficos” além dos valores morais 

envolvidos num estilo de vida vegan abrangente (“Poderia viver numa casa vegan, House & Home 11 July, 

2019) ela entra numa área altamente contestada da qual o seu artigo apenas apresenta um lado. 

Um relatório recentemente publicado da EAT-Lancet deixou claro que uma dieta vegan era o pior para a 

biodiversidade, o estudo climático deste mês da universidade Suíça ETH Zurich exigiu a plantação de bilhões de 

árvores pois observou que a terra com floresta e a pecuária podem ser altamente compatíveis e o estudo da 

Universidade de Edinburgh / SRUC de 2016 forneceu evidências para a proposta de mitigação climática do 

Brasil para a ONU (antes da chegada do novo regime e da sua atitude desastrosa em relação à floresta 

amazónica) aumentar a produção de carne bovina e para a sua redução de emissões de gases de efeito estufa. 

Isto porque um maior número de gado sendo adequadamente gerido na extensa savana do Brasil reverteriam 

a degradação generalizada do solo e melhorariam dramaticamente o equilíbrio nacional de emissões através 

da captação de dióxido de carbono. 
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A atitude dos cientistas sobre a mudança climática para a pecuária tem sido seriamente confundida desde que 

o desastroso e muito impreciso relatório da FAO foi publicado em 2006 -“Livestock´s Long Shadow”, e é 

importante que consideremos os fatos com menos emoção e mais objetividade. No Reino Unido, desespera-se 

com a enorme perda de prados e áreas de pastagens históricas e muitas regiões como a machair das Hébridas 

e o Somerset Levels precisam de terra adequadamente pastada para manter a resiliência contra as crescentes 

inundações e secas e perda de biodiversidade vital. 

Argumentar que um posicionamento vegan envolve “menos desflorestação significa menos habitats de vida 

selvagem”, “menos consumo de água” e “menos emissões de gases de efeito estufa” é amplamente 

incorrecto. 

O couro é um subproduto da indústria de carnes e laticínios e a Leather Naturally acredita que as populações 

de gado bem geridas são um bem positivo para o mundo em muitos aspectos, ajudando um bilião de 

agricultores a sobreviver num mundo cada vez mais difícil. A redução da pobreza é um elemento fundamental 

da definição de sustentabilidade da Comissão de Brundtland. 

Além disso, acreditamos que para aqueles que se sentem confortáveis em usar couro, a sua durabilidade no 

uso e longevidade associada, mais a sua “reparabilidade” na maioria dos artigos em que é usado, fazem dele 

um dos materiais mais sustentáveis; sem dúvida quando comparado com os materiais alternativos sugeridos 

no artigo. 

Longevidade e reparabilidade, como é destacado pelo fundador do conceito de Economia Circular, Walter 

Stahel, são os métodos mais eficazes para reduzir o esgotamento de recursos e a enorme quantidade de 

material enviado para aterros sanitários. 

 

 

  


