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Um processo lento que compensou
No peixe, uma tonelada de filetes corresponde a cerca de 40 quilogramas de
pele, que é usualmente desperdiçada.
Enquanto algumas marcas de luxo têm
interesse em fabricar produtos pouco
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matéria-prima não é fácil. Gunnstein
Bjornsson, CEO da Atlantic Leather,
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trário é desperdício», sublinha.
Já que cada vez mais empresas estão à
procura de peles alternativas, a Atlantic
Leather contou com um aumento de 20%
na produção só este ano, assegura o
CEO.
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«Vendemos cerca de 3 mil peles por
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ambientes possíveis, desde a cidade até
à montanha. O design mais leve, o

Fonte: “ LEATHERINSIDERS TEAM ”

CRL51N, foi criado tendo a cidade como
inspiração. O design médio, o CLR52N,
foi concebido com um formato mais versátil, enquanto que o CLR53N foi projetado para obter uma maior proteção, estabilidade e conforto nos pisos mais difíceis.
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“ ...parceria entre
a Land Rover e a
Clarks dois
lançamentos da
linha Life.Limitless
todos os anos... ”
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Colagénio Estabilizado ou Couro?
Faz já alguns anos que se tem falado sobre a possibilidade de recriar em laboratório um material que recrie as qualidades e características do couro. Embora na
última década as tentativas de biofabricação do couro tenham sido numerosas,
seus frutos, por enquanto, não são observáveis.

“ . ..produção
artificial de
colagénio ...novo

Atualmente, várias empresas de engenharia genética trabalham na produção artificial de colagénio, tratando o DNA. Se conseguirem estabilizar esse colagénio, é
possível que deem forma a um novo material que possa ser usado no fabrico de
calçados, bolsas, roupas, móveis ou assentos de automóveis.
A biofabricação envolve o cultivo de células de colagénio vivo, que são encontradas em peles de animais, que podem então ser montadas em materiais com pro-

material que possa
ser usado no
fabrico de calçados
…”

priedades estruturais e estéticas personalizadas. Essas qualidades são definidas
pela edição de moléculas de DNA para produzir características diferentes no colagénio à medida que cresce numa rede de fibras. Este material poderia
então ser curtido por métodos tradicionais.
No entanto, pode esse material ser considerado um novo tipo de couro?
Para o Comitê Mundial de Coordenação do Couro ( GLCC ) , a resposta
é óbvia: NÃO. "Qualquer material produzido em laboratório noutro ambiente artificial, baseado na engenharia genética de células de qualquer fonte e posteriormente estabilizado, não cumpre a definição amplamente aceite de “ couro ” ,
explicam. "Só é couro se vier de pele de animal, cuja estrutura fibrosa deve ser
mais ou menos original e devidamente curtida para lhe conferir a sua condição de
imputrescibilidade", esclarece o GLCC.
Portanto, o comitê recomenda que os materiais cultivados em laboratório evitem a
designação de "couro" e sejam descritos como eles realmente são: colagénio
geneticamente modificado e estabilizado.
Fonte: “ LEDERPIEL ”
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“ . ..Só é couro se
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