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Objetivos

• Apresentar os principais tópicos do Manual da

Economia Circular;

• A economia circular;

• A Política Europeia, Legislação, Certificações e

outros desafios para a economia circular;

• Exemplos de aplicação de economia circular no

setor de curtumes;

• Recomendações/Ações/Próximos passos.
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Introdução/Enquadramento

A Economia Circular é, na sua essência, uma nova forma

de pensar os processos industriais.

O presente manual tem por objetivo disponibilizar às

empresas um documento explicativo, para aplicação

através de exemplos práticos.
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A Economia Linear
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O modelo de economia circular redireciona o foco para a
reutilização, reparação, renovação e reciclagem dos
materiais e produtos existentes.

A Economia Circular
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A Indústria de Curtumes é por si só um exemplo de

economia circular.

• A pele é um subproduto das indústrias da carne e do

leite;

• A pele é transformada em couro, um material, flexível e

durável, potencialmente reparável;

• O couro é natural e biodegradável;

• É um material menos poluente que a concorrência mais

direta, os materiais sintéticos, derivados do petróleo.

Introdução/Enquadramento
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Princípios básicos:

A Economia Circular
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Abandono progressivo da deposição em aterro - A deposição de

resíduos em aterro não faz sentido numa Economia Circular;

Incentivos - A nova legislação prevê uma maior utilização de

instrumentos económicos eficazes e outras medidas em prol da

hierarquia dos resíduos;

Prevenção - A nova legislação dá especial ênfase à prevenção de

resíduos;

Contexto - Ao longo das duas últimas décadas, muitos Estados-

Membros têm vindo a melhorar gradualmente a sua gestão de

resíduos, em consonância com a hierarquia estabelecida pela UE

para os resíduos.

A Política Europeia e a Legislação
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Certificações e outros desafios

Durante anos, as empresas focaram-se na gestão de

impactes ambientais: hoje, é-lhes pedido que vão mais

além, que superem as expectativas dos clientes e outras

partes interessadas.

A economia circular exige que as empresas repensem os

atuais modelos de negócio.

As certificações e as auditorias fornecem às organizações

uma estrutura prática para repensar os seus processos

passo a passo.

9



Certificação LWG

ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental

ISO 20400 - Compras Sustentáveis

ISO 14006 - Sistema de Gestão do Ecodesign

ISO 50001 - Sistema de Gestão de Energia

Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS)

Rótulo Ecológico

GSES - Economia Circular 

Declarações Ambientais de Produto

ECO2L0

Certificações e outros desafios
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A economia circular aplicada ao setor 
dos curtumes
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Teria de ser criado um circuito de recolha após utilização

dos artigos.

A economia circular aplicada ao setor 
dos curtumes
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Durante a produção de couro são gerados resíduos, que criam

problema imediato para os industriais dos curtumes, uma vez que

se torna economicamente e operacionalmente imperativo que eles

procurem destinos alternativos para além do aterro de resíduos.

A economia circular aplicada ao setor 
dos curtumes
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Apesar do setor dos curtumes ser uma indústria que se

enquadra num modelo de economia circular, este modelo

pode e deve ser alargado a todo o ciclo de vida do couro.

De acordo com o produto que é fabricado com o couro, será

mais fácil ou mais difícil reciclar couro transformando-o em

novo couro.

A economia circular aplicada ao setor 
dos curtumes
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A economia circular aplicada ao setor 
dos curtumes

Outra utilização possível para valorização deste couro é

através da inclusão em compósitos para isolamento na

construção ou no asfalto de estradas.

No que ao design do produto acabado diz respeito, também

poderão ser tomadas algumas medidas, existem alguns

acabamentos executados através de decalque que no fundo

acrescenta uma componente não pele ao produto final e que

será de difícil separação.
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A economia circular aplicada ao setor 
dos curtumes

Também na produção é possível intervir, com a aquisição de

equipamentos tecnologicamente evoluídos no sentido de

otimização do processo e de minimização de consumos.

Ao nível da distribuição pode-se pensar num sistema de

transporte partilhado com empresas do mesmo setor ou

outros setores cujos produtos sejam de transporte

compatível.
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A economia circular aplicada ao setor 
dos curtumes

As simbioses industriais entre empresas do mesmo ou de

vários setores, traz vantagens competitivas para os

intervenientes.

Em Alcanena, já existe uma simbiose deste género, o

SIRECRO – Sistema de Recuperação de Crómio e a ETAR de

Alcanena.
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Exemplos de aplicação de economia 
circular no setor de curtumes

No que diz respeito aos resíduos de couro, existem soluções

que podem ser uma alternativa à deposição destes resíduos

em aterro.

Através do tratamento térmico é possível produzir energia

enquanto também se reduz substancialmente o volume de

resíduos (até 90%), mas cria outros problemas com

emissões e cinzas.
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Exemplos de aplicação de economia 
circular no setor de curtumes

Os métodos químicos para o tratamento de resíduos de

curtumes resultam numa produção de gelatina com

potencial para uso em cosméticos, impressão e acabamento

de couro.

Outro exemplo de tratamento químico no setor de curtumes,

é o caso da SIRECRO esta unidade trata os banhos

concentrados de crómio devolvendo o crómio recuperado à

indústria, reduzindo significativamente a utilização.
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Exemplos de aplicação de economia 
circular no setor de curtumes

Métodos mecânicos passam por uma fragmentação e

separação mecânica de resíduos de couro.

Incorporação de aparas de couro em pó em compostos de

borracha e a inclusão de aparas e poeiras em materiais de

isolamento.

Um outro exemplo de reutilização de couro pós-uso é dar-

lhe um outro uso, por exemplo, produção de pequenos

lotes de artigos de couro, como bolas de futebol feitas a

partir de coberturas de assento de couro.

20



Exemplos de aplicação de economia 
circular no setor de curtumes

Dependendo do tipo de curtimenta da pele, esta poderá

ser transformada em composto no final do seu ciclo de

vida através de compostagem (tratamento biológico).

Também através de processos de digestão anaeróbia, é

possível recuperar da pele crómio que tenha sido utilizado

e a o colagénio que após incorporação com fósforo e

potássio pode ser utilizado como fertilizante.

21



Vantagens Economia Circular
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• Aumento da competitividade;

• Ganhos financeiros e rentabilização de recursos;

• Eficiência de processos;

• Acesso a mercados e clientes mais exigentes

(certificações e cadernos de encargos);

• Sustentabilidade dos produtos e redução do impacte

ambiental;



RECOMENDAÇÕES / AÇÕES / 
PRÓXIMOS PASSOS 
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• Desenvolver produtos com maior durabilidade e

valorização da extensão do ciclo de vida do produto;

• Aplicação de novas tecnologias cada vez menos

poluentes;

• Incrementar o uso dos conceitos de reuso, reparação e

recuperação dos materiais em fim de ciclo de vida;

• Criação/disseminação de plataformas de gestão de

subprodutos e resíduos de couro;



RECOMENDAÇÕES / AÇÕES / 
PRÓXIMOS PASSOS 

• Promover simbioses e sistemas de partilha de recursos

(infraestruturas, água, energia, serviços);

• Incentivar as empresas, de forma progressiva e

ponderada, a inovar os seus modelos de negócio;

• Estudo de soluções de recolha de materiais pós-

utilização, e de tecnologias para separação e

recuperação de resíduos de couro.
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O IAPMEI, em parceria com o CTIC, lançou um vídeo

que demonstra como a indústria dos curtumes pode

ser um bom exemplo de adoção de estratégias na área

da Economia Circular.

IAPMEI/CTIC



Obrigada pela vossa 

presença.
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