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Preâmbulo

O presente documento tem como objetivo
a definição e contextualização da utilização de materiais Vegan e/ou Biodegradáveis para a produção de calçado. Deste
modo, a distinção destes materiais torna-se fundamental, com base nas respetivas
características.
A pesquisa inicia-se com a definição do
conceito relacionado com o estilo de vida
Vegan, bem como a especificação das
respetivas vantagens. De seguida, faz-se
referência à Biodegradabilidade dos materiais e consequente processo de decomposição, pelo que a sua utilização mostra-se como uma mais valia ambiental.
Posteriormente, procede-se à caraterização dos materiais com potencial aplicabilidade na indústria do calçado, os quais
são classificados da seguinte forma: materiais Vegan e/ou Biodegradáveis.
Para finalizar, apresentam-se alguns
exemplos de marcas que comercializam
produtos já concebidos através da utilização de materiais com as características
requeridas, embora tais produtos ainda
necessitem de sofrer um processo de
otimização. É ainda de salientar que, existem métodos de certificação que podem
surgir como forma de melhorar a qualidade do produto e, com isto, aumentar a
credibilidade por parte do consumidor.
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Definição e contexto

O aumento da população tem levado a um
grande aumento da produção de todo tipo
de produtos, e o calçado não é exceção.
Segundo os dados da APICCAPS, a produção de calçado em 2010, foi estimada
em 20 biliões de pares e em 2011 atingiu os 21 biliões de pares1. Estes valores
mostram que a produção tem aumentado
e em grandes números, o que implica um
grande impacto negativo para o meio ambiente. Este documento dá alguns exemplos de materiais que podem contribuir
para um ambiente mais sustentável, preservando-o dos danos naturais e animais.
Quando falamos de VEGAN ou VEGANISMO, a que nos estamos a referir? Trata-se
de um estilo de vida muito restrito ou perfeitamente conciliável nos tempos atuais?
Efetivamente, o conceito Vegan está totalmente associado à proteção dos animais,
impedindo que estes sejam explorados.
Deste modo, o estilo de vida Vegan implica a abolição de todo o tipo de produtos
que são obtidos e fabricados através de
qualquer espécie animal. No entanto, é
ainda de salientar que, também não são
considerados produtos que tenham sido
submetidos a testes laboratoriais com
animais2.

© christian villes - Fotolia.com

Em suma, os produtos Vegan são definidos como produtos ou subprodutos de
origem não animal, os quais não podem
conter carne, peixe, ovos, lacticínios, mel,
lã, peles e produtos químicos/cosméticos
que tenham sido testados em animais2.

6

nada com a minimização do consumo de
produtos alimentares/não alimentares de
origem animal e, consequentemente, de
alguns recursos naturais. Segundo um
relatório da ONU, existe uma previsão de
que a população a nível Mundial irá atingir
9,1 Biliões de pessoas em 2050, pelo que
será impossível manter a sustentabilidade da mesma continuando a pôr em prática os atuais padrões de consumo.3
O termo BIODEGRADÁVEL corresponde à
decomposição em matéria através de processos biológicos naturais. Isto significa
que, determinadas substâncias podem
ser destruídas no ambiente através da
ação de microrganismos vivos, tais como,
fungos, bactérias e algas, na presença de
oxigénio, dióxido de carbono, água, sais
minerais e biomassa. Deste modo, os materiais biodegradáveis não se acumulam
nas cadeias alimentares, pois sofrem um
processo de degradação no meio ambiente com relativa rapidez 4,5.
Este processo torna-se por isso fundamental na natureza, pois sem ele o Planeta
seria preenchido com resíduos e a vida deixaria de existir na ausência de feedback de
processos biológicos 5.
É ainda importante salientar que, determinados materiais biodegradáveis não
serão sujeitos a processos de decomposição, devido ao facto de serem colocados
em aterros artificiais, os quais não possuem a atividade da água, da luz e dos microrganismos necessários para o efeito6.

Fundamentalmente, a principal vantagem
de um estilo de vida Vegan está relacio-
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World Footwear, Yearbook, APICCAPS

2

www.vegan.org

3

www.guardian.co.uk/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet

4

http://www.adp.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=2048&t=BIODEGRADAVEL-

5

http://www.agrobiofilm.eu/pt/faqs

6

http://naturezaecologica.com/materiais-biodegradaveis/
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Em contrapartida, o processo de decomposição de um material não-biodegradável é extremamente lento, causando uma
acumulação de resíduos prejudiciais ao
meio ambiente. Grande parte dos materiais utilizados pela indústria do calçado
inserem-se na categoria dos não-biodegradáveis, pelo que estão sujeitos a esta
condição. Por exemplo, a decomposição
do couro demora cerca de 25 a 40 anos7.
Portanto, a proteção do ambiente requer o
uso mais frequente de materiais biodegradáveis nos vários processos produtivos, os
quais, posteriormente, em condições apropriadas, serão eficazmente degradados8.

7
8

8

http://www.sciencelearn.org.nz/Contexts/Enviro-imprints/Looking-Closer/Measuring-biodegradability
http://www.copenhagenfashionsummit.com/
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Caracterização dos materiais

Nesta fase do processo de pesquisa, pretende-se dar a conhecer alguns materiais
alternativos, com potencial aplicabilidade
na indústria do calçado. Deste modo, vai-se
proceder à caracterização dos mesmos,
com as respectivas vantagens na posterior
utilização.
Tal como já é conhecido, o couro é um dos
materiais mais utilizados na indústria do
calçado e sem dúvida o mais nobre. Este
pode ter várias proveniências animais, sendo a pele de bovino a mais usada, e pode
ser produzido com os mais variados acabamentos, efeitos e cores. Existem materiais
de origem sintética e natural (vegetal, animal ou mineral) alternativos ao couro, no
entanto ainda não conseguem apresentar
as mesmas propriedades dos materiais de
couro. Contudo, estes materiais nem sempre são totalmente compreendidos por
parte dos produtores e consumidores, pelo
que não têm sido devidamente valorizados,
muito pela falta de conhecimento.
Devido a este facto, as pessoas que se
enquadram num estilo de vida Vegan têm
alguma dificuldade em encontrar calçado
isento de materiais de origem animal, embora já existam algumas marcas a investir
neste novo conceito, como se irá fazer referência posteriormente9.
O calçado que já é produzido nos termos da
filosofia Vegan, possui na sua composição

9

BAMBU - Macio, absorvente e respirável.
Fibras com propriedades antibacterianas.

Materiais Biodegradáveis
A preocupação ambiental tem levado à
procura de alternativas aos materiais baseados do petróleo, junto dos materiais de
base natural (bio-based), tais como, fibras
de origem vegetal, animal e biopolímeros.
FIBRAS VEGETAIS - Podem ser obtidas a
partir de frutos, folhas, cascas e lenho. As
principais plantas têxteis são: o Algodão,
a Juta, o Sisal, o Linho e o Cânhamo11.

Nesta sequência, pretende-se promover
uma elucidação para a produção deste tipo
de calçado, uma vez que existe uma procura crescente por parte do consumidor,
e também, uma preocupação ambiental
associada. Deste modo, é feita a distinção
entre os materiais vegan e os materiais
biodegradáveis e, ainda, materiais que possam combinar ambas características.

ALGODÃO - Boa absorção de humidade,
macio, confortável, durável, resistente
ao uso e lavagem. Materiais provenientes
do algodão: lona, sarja, bombazine, denim
(ou brim), etc.
JUTA - Toque grosseiro e áspero, brilho
sedoso, quebradiça e de baixa elasticidade. Fibras extraídas de caule de “plantas
duras – herbáceas anuais”.

Os materiais mais usados na produção de
calçado Vegan são fibras sintéticas (poliéster e poliuretano), poliamida, nylon,
fibras naturais vegetais (do cânhamo, por
exemplo), as quais podem apresentar as
seguintes propriedades: força, flexibilidade, elasticidade, resistência à abrasão,
absorvência e propriedades de superfície9.

LINHO - Resistente, confortável, aspeto
rústico, duradouro, aparência lustrosa
e não encolhe. Fibra de origem vegetal,
quando combinado com a viscose, torna-se favorável ao processo de tingimento.

As fibras sintéticas são produzidas laboratorialmente, através de derivados de
petróleo, enquanto as fibras naturais são
obtidas diretamente da natureza, a partir
de folhas, frutos e cascas10.

http://www.centrovegetariano.org/index.php?article_id=352
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materiais de origem não animal, alguns
dos quais são biodegradáveis. Normalmente, este tipo de calçado é produzido na
Europa e não nos países Asiáticos, pois a
filosofia Vegan encontra-se bastante associada a uma responsabilidade social e
laboral, pelo que não permite a exploração
dos trabalhadores e a utilização de mão-de-obra infantil9.

CÔCO - Resistente à água salgada ou
transpiração, antibacteriana, bom isolamento térmico e durável. A textura fibrosa, pode estimular a circulação do sangue
e promover o relaxamento.
CÂNHAMO - Suave, forte, durável, absorvente. Fibras com propriedades antimicrobianas.
PAINA - Sedosa, pouca resistência. Fibra
semelhante ao algodão, oriunda dos frutos da árvore Paineira. Usado para enchimento.
CORTIÇA - Leve, impermeável, flexível e
isolante. Material 100% natural, reciclável e renovável.
SISAL - Resistente à abrasão e ao calor,
boa tenacidade. Fibras utilizadas das folhas da planta Agave Sisalana.
BORRACHA NATURAL - Borracha natural,
proveniente de vários tipos de árvore.
SOJA - Macia, brilhante, lisa e resistente.
Fibra com excelentes propriedades de
tingimento, o seu óleo pode ser utilizado
para tintas, resinas e solventes.

11

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/406148/natural-fibre

http://www.inteliportal.com.br/OpenUrlFrame.aspx?url=http://www.casapinto.com.br/glossario.asp

Novos Materiais para Calçado Vegan e Calçado Biodegradável Guia do Empresário . CTCP

Novos Materiais para Calçado Vegan e Calçado Biodegradável Guia do Empresário . CTCP

11

BIO POLÍMEROS - Estes novos polímeros biodegradáveis são produzidos por
seres vivos, e são constituídos por açúcares, aminoácidos e nucleotídeos. Os
hidratos de carbono são as principais
fontes destes biopolímeros, como por
exemplo, a cana-de-açúcar, o milho, a batata, o trigo e a beterraba ou óleo vegetal
extraído de soja, girassol, palma ou outra
planta oleaginosa12, 13.
Alguns destes materiais poliméricos que
apresentam potencial para aplicação na
indústria do sector do calçado, mostraram
ser bastante rígidos, podendo ser preferencialmente usados como material para
saltos. O poliuretano demonstrou ter as
propriedades adequadas para utilização
como material de sola.
Destacam-se os biopolímeros com maior
importância no sector do calçado:
PLA - É um polímero termoplástico, produzido por síntese química a partir do
ácido láctico obtido por fermentação bacteriana de glicose extraída do milho, com
uso potencial na confeção de embalagens,
filmes, fibras, cartões de plástico entre
outras.
PHA - Constitui uma ampla família de poliésteres produzidos por bactérias através

de biossíntese direta de carboidratos de
cana-de-açúcar ou de milho, ou de óleos
vegetais extraídos principalmente de soja
e palma. Dependendo da composição monomérica, pode ser utilizado na produção
de embalagens, itens de descarte rápido e
filmes flexíveis.

FIBRA ANIMAL - Fibras que podem ser
obtidas a partir de fontes de origem animal, tais como bovinos, as quais podem
dividir-se em quatro grupos principais: lã,
pelo, crina e seda natural.
COURO ou CAMURÇA - resistente, permeável ao vapor de água, maleável e macio.
Obtido sobretudo de bovinos, devido à
abundância no mercado e preços mais
baixos.

PA - São polissacarídeos, modificados quimicamente ou não, produzidos a partir de
amido extraído de milho, batata, trigo ou
mandioca. Pode ser utilizado na produção
de embalagens e itens de descarte rápido
e, em blendas com polímeros sintéticos,
na confecção de filmes flexíveis.

LÃ - Quente, confortável, isolante térmico
e absorvente. Fibra elástica devido à ondulação.

BioTPU - Termoplástico de poliuretano,
baseado em fontes renováveis, utilizando
como matéria-prima óleos vegetais. Novos
termoplásticos introduzidos na produção
de componentes para calçado: solas, testeiras e contrafortes.

Materiais Vegan
De seguida, faz-se referência aos diferentes materiais que também podem ser considerados Vegan, tais como as fibras sintéticas, vegetais e biopolímeros, os quais
podendo ser utilizados para a produção de
calçado Vegan, podem ser alternativos aos
produtos de origem animal16.

BIO RESINA - Extraída de fontes vegetais
renováveis de amido14.
APINAT - É um bio polímero, produzido
pela API SPA, aplicado em solas. Combina as características típicas de um polímero de origem fóssil, com processo de
biodegradação. É um produto que deriva
da cana-de-açúcar15.

FIBRAS SINTÉTICAS - Base de polímeros sintéticos, criação 100% em laboratório. É uma pesquisa contínua para aumentar e melhorar o fornecimento que ocorre
dos materiais da origem vegetal17, 18, 19.
ACRÍLICO ou POLIACRÍLICO - Isolante
térmico, leve, muito resistente, lavável
Fibras que melhor substituem a lã.

LORICA® - Leve, resistente, impermeável.
Combinação de resinas com fibras de
poliamida, celulose e poliuretano. É uma
marca registada20.
MICROFIBRA - Resistente, suave, transpirável, impermeável, antibacteriana, leve
e lavável – até 60 °C. Os fios são produzidos a partir de acrílico, poliéster, viscose
ou nylon.
CETIM ou RAIOM - Macio, liso e aspeto
brilhante, semi-opaco ou opaco conforme
a matéria. Os fios são produzidos a partir
de acetato, viscose, poliéster.
ELASTANO ou SPANDEX - Elástico e resistente. Fibra polimérica, obtida a partir
do etano, conhecida como Lycra.
ORGANZA - Fino, transparente e leve.
Fio de poliamida.
POLIÉSTER ou TERGAL - Boa resistência
à luz e ao uso, boa elasticidade, pouca
absorção de humidade. Fibra que permite
várias misturas. A tecnologia desenvolvida permite a concorrência com o algodão.
NYLON - Leve, resistente, lavável.
Fio de poliamida com aceitação de acabamentos têxteis, permitindo diferentes
acabamentos. Associado ao algodão oferece um produto confortável.

16

http://www.centrovegetariano.org/Article-165-Roupas%3A%2Bsubst%E2ncias%2Banimais%2Be%2Balternativas.html

12

http://bioplasticnews.blogspot.pt/2009/06/o-que-sao-biopolimeros.html

13

http://observatorio.bioemprende.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=148&Itemid=

12

17

http://www.inteliportal.com.br/OpenUrlFrame.aspx?url=http://www.casapinto.com.br/glossario.asp

18

http://www.nyfashioncenterfabrics.com/fabric-glossary.html

14

http://bioplasticnews.blogspot.pt/2009/09/solanylbioresina-produzida-partir-do.html

19

15

http://www.apinatbio.com/eng/apinat-bioplastics.html

20
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http://www.loricasud.com/english/english/chisiamo.asp
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VELUDO SINTÉTICO - Veloso, macio e
brilhante. Tecido produzido atualmente a
partir de acetato de raiom.

Necessidades e Soluções

CAMURÇA SINTÉTICA - Suave, respirável, permeável e lavável. Feito de microfibra de poliéster21.
COURO SINTÉTICO - Impermeável e não
respirável. Feito de poliuretano – PU20.
PELO SINTÉTICO - Variação de texturas
e cores, térmico. Feito de fibras de plástico acrílico, imitando a aparência e a sensação ao toque21.
É ainda de salientar que, os exemplos de
fibras vegetais e dos biopolímeros já foram referidos anteriormente no contexto
dos materiais biodegradáveis, embora
também se possam classificar como materiais Vegan, pois não são constituídos
por elementos de origem animal.
Materiais Vegan e Biodegradáveis
Entre os materiais considerados Vegan,
são destacados os que têm maior potencial de biodegradabilidade, como sendo
materiais com maior interesse para a indústria do calçado. Neste caso, podem-se
destacar as fibras de origem vegetal e os
biopolímeros. Isto porque, os materiais
que se enquadram nestas famílias não
contêm componentes de origem animal e
apresentam um elevado potencial de biodegradabilidade.

21

http://plasticsmakeitpossible.com/2011/12/faux-fur-leather-and-suede-animal-friendly-affordable-style-made-possible-by-plastics/
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Neste capítulo, são apresentadas algumas
soluções de produtos considerados vegan
e/ou biodegradáveis, os quais já se encontram disponíveis no mercado.
Ainda vão ser referidos alguns exemplos
que demonstram de que forma pode ser
controlada a origem e aplicabilidade dos
materiais, através da certificação, garantindo uma maior credibilidade junto do
consumidor.

BOURGEOIS BOHEME
www.bboheme.com

CAMMINALEGGERO
www.camminaleggero.com

CHARMONE
charmoneshoes.com

Descrição: Produtos produzidos em couro
artificial, materiais naturais (100% algodão ou cânhamo) e microfibras.

Descrição: Produtos feitos à base de microfibra, leve, resistente, respirável e hipoalérgico. Não contém substâncias tóxicas.

Características:
- Corte em tecido ou couro artificial;
- Forro em microfibra ou tecido;
- Sola produzidas em borracha natural.

Características:
- Corte, microfibras;
- Solas Vibram, à base de borracha natural;
- Entressola, mistura de resíduos têxteis e
resinas;
- Palmilhas, mistura de cortiça, latex e juta,
coberto por uma camada de microfibra antialérgica e respirável.

Descrição: Produtos feitos à base de microfibra italiana de alta qualidade, tornando-os respiráveis, leves e resistentes à
água. Os materiais utilizados não contêm
PVC tendo sido substituídos por poliuretano. Incorporam práticas sustentáveis, em
todo o processo de produção, como cartão
a partir de 70% de resíduos de pré-consumo de materiais reciclados.

Produtos Vegan
BAREFOOTERS
www.mybarefooters.com
Descrição: Produtos feitos num material à
base de cortiça e silicone “Corkslite”.
Características:
- Material com propriedades de amortecimento;
- Palmilhas para massagens reflexológica,
que promovem a redução do stress e restauram o equilíbrio do corpo e da mente.

BEYOND SKIN
www.beyondskin.co.uk
Descrição: Os materiais utilizados são à
base de poliéster, couros e camurças sintéticas, à base de poliuretano e microfibra
produzida a partir de 100% pós-consumo
de PET reciclado.
Características:
- Palmilhas, feitas de 70% de cartão pós-consumo;
- Contrafortes e testeiras, feitos em PU ou
látex natural;
- Solas produzidas de borracha reciclada.

16
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CHOOZE
www.choozeshoes.com
Descrição: os lucros obtidos com a venda
dos produtos, são investidos em programas de microfinanças que oferecem empréstimos, educação, formação e suporte
para ajudar as mulheres a iniciar seus
próprios negócios de forma a combater a
precariedade.
Características:
- Corte em tecido 100% algodão, com estampagens coloridas;
- Sola em borracha.
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ETHLETIC
www.ethletic.se

JAMBU
www.jambu.com

NEUAURA
www.neuaurashoes.com

NOVACAS
www.novacas.com

Descrição: Todos os ténis são feitos a partir de algodão certificado pela Fairtrade®
(Organização do Comércio Justo) e pela
IMO (Instituto para Mercado Ecológico). A
borracha da sola é certificada pela FSC –
proveniente de florestas geridas de forma
responsável.

Descrição: Na coleção vegan utilizam materiais sintécticos, tais como: o couro, a camurça e o pelo.

Descrição: Utilizam em alguns produtos,
couro sintético, lona de cânhamo e materiais possíveis de reutilizar, que são reciclados e voltam para o processo industrial.

Descrição: Usam microfibras sintéticas
de alta qualidade, respiráveis e parecidas
com o couro. Materiais completamente livres de PVC, sem qualquer substância tóxica e 100% biodegradáveis.

Características:
- solas produzidas parcialmente com borracha reciclada e reutilizada.;
- embalagens 100% recicladas, recicláveis
e reutilizáveis.

NOHARM
www.noharm.com
FREERANGERS
www.freerangers.co.uk
Descrição: Produtos feitos à mão, certificados pela Vegan Society.
Características:
- Corte, couro artificial – Lorica;
- Sola, Poliuretano;
- Fio, Poliéster;
- Etiqueta, Poliéster e elástico;
- Palmilha, composto em PU e latex.

18

MOHOP
www.mohop.com
Descrição: Calçado feito à mão, composto
por madeira gerida de forma sustentável.
Características:
- Fitas, provenientes de materiais reciclados
(poliéster, tafetá, organdi ou chiffon);
- Palmilhas almofadadas, com revestimento
em nylon.
- Sola, composta por borracha natural e
cascas de arroz.
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OLANTHE
www.olanthe.fr

Descrição: Todos os materiais são escolhidos meticulosamente para cumprir com
as normas da Vegan Society.

Descrição: Utiliza a lona como o principal
material do corte.

Características:
- Corte em couro sintético;
- Sola com um aditivo que promove a sua
biodegradabilidade;
- Adesivos de base aquosa;
- Forros de PET reciclado;
- Palmilhas de cartão de pacotes de leite
reciclados.
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VEGETARIAN SHOES
www.vegetarian-shoes.co.uk

NAE
www.nae-vegan.com

Descrição: Utilizam sobretudo materiais
em: feltro, cortiça, nobuck, camurça, nylon,
microfibras de poliéster e poliuretano - PU.

Descrição: produtos em pele de cortiça,
algodão, pelo artificial, e vários tipos de
microfibras.

Lojas online de calçado Vegan:
http://www.mooshoes.com/
http://www.toms.com/
http://www.veganchic.com/
http://www.greenjoyment.com/eco-friendly-shoes-for-walking-the-green-path
http://www.varejopiccadilly.com.br/
http://store.veganessentials.com/footwear-c3.aspx
http://www.veganlondon.co.uk/shop.htm
http://empresastestes.wordpress.com/category/cruelty-free/

SANUK
www.sanuk.com

HINKEI
www.hinkei.com.hk

Características:
- Palmilhas de borracha reciclada, juta, cânhamo, cortiça, látex natural, garrafas de
plástico reciclado e recicláveis TPE;
- Corte, lona à base de cânhamo;
- Sola, borracha 48% reciclada.

Características:
- fitas, de algodão orgânico certificado;
- etiquetas, de tecidos orgânicos impressos;
- acessórios de vestuário, reciclados e sustentáveis, incluindo fitas em poliéster reciclado de garrafas, bambu, etc.

http://www.ecodesenvolvimento.org.br/
http://www.planetshoes.com/vegan
http://www.ecouterre.com/eco-friendly-vegan-shoe-brands/
http://www.alternativeoutfitters.com/

OLSENHAUS
www.olsenhaus.com

20
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Descrição: Segundo a marca, o compromisso é obter produtos 100% animal-free,
produzindo bens funcionais, com um alta
padrão de responsabilidade social, ética
nos direitos dos animais, direitos humanos
e meio ambiente.
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Produtos Biodegradáveis
Abaixo são apresentados alguns exemplos, que já contribuem de alguma forma
para a sustentabilidade do meio ambiente,
praticando o uso de produtos naturais com
processamentos não tóxicos, o uso da reciclagem e da reutilização. No entanto, uma
grande parte ou mesmo a totalidade dos
produtos apresentados, não contribuem
em 100% para a biodegradabilidade dos
materiais.
ACORN
www.acorn.com
Descrição: Sapatos que utilizam fibras naturais, renováveis e biodegradáveis.

BROOKS SPORTS
www.brooksrunning.com

BIO SUPERCOMFORT
www.sapatoterapia.com.br

BIO WAY
www.ecodesenvolvimento.org

Descrição: Entressola biodegradável “Biomogo”, que contém um aditivo não tóxico
que aumenta exponencialmente a taxa de
biodegradabilidade em condições ambientais adequadas (redução de 1000 anos para
20 anos).

Descrição: O modelo é divulgado como
“1º calçado biodegradável certificado do
mundo”. De acordo com a marca, o sapato
decompõe-se no prazo máximo de 5 anos
quando aterrado. Isto representa aproximadamente 50 vezes mais rápido do que
outros modelos da mesma categoria. A
taxa de biodegradabilidade é de 90,4%.

Descrição: Produtos com certificado de
sustentabilidade do Greenpeace e comercializado nas lojas da ONG.

Características:
- Atacadores, 100% de material reciclado;
- Corte, 30% de PET reciclado;
- Sola, 30% de borracha reciclada;
- Cola de base aquosa;
- Pigmentos de soja;
- Palmilha e gola em EVA com aditivo
“MoGo”.

Características:
- Couros isentos de crómio;
- Colas de base aquosa;
- Atacador de algodão;
- Forro de couro natural e fibra de bambu.

Características:
- Couro com curtume vegetal;
- Solas de látex extraído de seringais brasileiros;
- Cola de base aquosa;
- Algodão orgânico;
- Energias eólica e solar utilizadas no processo produtivo.
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http://www.hulshof.com/hulshof_for_sustainable_leather/biodegradable_leather.aspx
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Características:
- Produto constituído por algodão orgânico,
cânhamo, poliéster reciclado;
- Solas com 25% de material reciclado;
- Palmilhas com 70% de material reciclado.

COLICO
www.shopcoclico.com

EL NATURALISTA
www.elnaturalista.ca

GREEN BEES
www.shopgreenbees.com

OAT
www.oatshoes.com

Descrição: Utilizam materiais naturais
como a cortiça, o linho e a madeira (FSC
Certification).

Descrição: Tentam diariamente deixar um
menor impacto ambiental, com a produção
e escolha de materiais dando prioridade a
materiais naturais e biodegradáveis.

Descrição: Produto feito à mão.

Descrição: Modelos de calçado em couro,
100% biodegradável, certificado pela empresa de curtumes Hulshof22.

Características:
- Peles com curtimenta vegetal;
- Componentes em madeira e cortiça;
- Adesivos de base aquosa;
- Fivelas isentas de níquel e chumbo, com
uma percentagem de metais reciclados;
- Espumas de PU reciclado, com caroços
de azeitonas esmagados para conferir propriedades antimicrobianas.

Características:
- Borracha reciclada;
- Materiais naturais: juta, cortiça, madeira
e algodão;
- Couro combinado com crómio 3 e taninos
vegetais.

Características:
- Couro processado de forma tradicional
sem utilização de metais pesados ou formaldeído, tratado com óleos naturais;
- Sola de borracha reciclada de pneus.

Características:
- A coleção Limited Skin, é feita com couro
curtido, com agentes não tóxicos, revestidos com lã, algodão orgânico, cânhamo e
cortiça.
- Outra coleção desenvolvida, é a Virgin,
em que na língua do modelo, estão contidas sementes, que quando enterradas na
terra, fazem desabrochar flores selvagens.

NAYA
www.nayashoes.com/

EARTH FOOTWEAR & KIGO-KICKERSa
Características:
- BioFoam® com 70% de material reciclado
para melhorar o amortecimento;
- Materiais renováveis e/ou biodegradáveis;
- Colas de base aquosa.

Características:
- Couros isentos de crómio ou com curtume vegetal;
- Tecidos naturais, orgânicos ou reciclados;
- Saltos de bambu sustentável;
- Espuma de látex biodegradável para amortecimento;
- Palmilhas de cortiça e borracha natural;
- Solas de materiais reciclados;
- Fivelas isentas de níquel;
- Caixas de papel reciclado;
- Colas de base aquosa.

a

http://lyramag.blogspot.pt/2010/10/earth-footwear-kigo-kickers-spring-2011.html
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PURFOOTWEAR
www.purfootwear.com

PO-ZU
www.po-zu.com

TROFAL
www.trofal.com

VEJA
www.veja.fr

Descrição: Utilizam materiais e processos
na produção de calçado, que asseguram
um baixo impacto no meio ambiente.

Descrição: O sapato Po-Zu é biodegradável, inclui materiais como a cortiça. Os sapatos são cosidos e não colados, tornando
assim mais fácil a reciclagem.

Descrição: Produtos maioritariamente feitos à mão. Utiliza produtos naturais, reciclados e biodegradáveis, cosidos com fios naturais, em substituição dos couros curtidos
ao crómio e colas de base aquosa.

Descrição: Criou uma cadeia global que
enfatiza a solidariedade e o meio ambiente
a partir dos pequenos produtores no Brasil
para o público.

Características:
- Solas, borracha 100% natural;
- Fio, em nylon que pode ser separado dos
sapatos e reciclado;
- Palmilha acabamento, espuma látex natural, biodegradável;
- Palmilha de montagem, em cartão reciclado;
- Corte, couro curtido vegetal, de diferentes cores provenientes de óleos vegetais
que são extraídos a partir de cascas de nozes, raízes, cascas e óleos de soja;
- Colas, de base aquosa.
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Características:
- Cortiça natural “Cork Oak Tree”;
- Fibras 100% naturais (cânhamo; ráfia-Bark;
fibras proveniente de “Mutuba trees”; Lã de
ovelha e peles curtidas com um tratamento
vegetal);
- Embalagens com 60% de fibras de coco e
40% de látex natural;
- Solas e acolchoado em látex natural e fibra de côco.
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Foi construída com base em 3 grandes princípios: ecologia, comércio justo de algodão
e látex e respeito pelos trabalhadores.
Características:
- Tela em algodão orgânico;
- Peles ecológicas;
- Solas em látex natural (da Floresta Amazónica na Reserva Chico Mendes).
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PRODUTOS VEGAN E BIODEGRADÁVEIS
Neste ponto apresentam-se exemplos de
produtos provenientes de fibras naturais/
vegetais, tornando assim viável o consumo
por parte de um mercado que não é a favor
da exploração animal para fins de consumo e que, ao mesmo tempo, está a contribuir para um equilibro do meio-ambiente,
promovendo com maior facilidade a biodegradabilidade dos produtos.

GUCCI
www.gucci.comb
Descrição: Desenvolveu uma linha de produtos “The Marola Green flat ballerina”,
totalmente feita de um bio-plástico, 100%
biodegradável.

Características:
- Algodão orgânico e tecidos de linho;
- Nos saltos, utilizam bambu e madeira regenerada;
- Palmilhas feitas de fibras recicladas;
- Sola em borracha látex;
- Cola de base aquosa.

Certificação Vegan23

A elaboração do presente documento,
serve fundamentalmente para elucidar
os industriais do calçado da existência de
materiais alternativos, para a produção
de calçado com características Vegan e
Biodegradáveis, por forma a minimizar os
efeitos nefastos para o ambiente em geral
e a exploração animal.

Vegan Society - Disponibiliza informação, apoio e uma lista de empresas certificadas.

Na sequência deste processo de pesquisa,
dão-se a conhecer diversas marcas de calçado Vegan e Biodegradável, as quais podem
ser tomadas como referências para o desenvolvimento de novos materiais e/ou produtos
que se enquadrem nestes conceitos.

FORM & FAUNA
http://formandfauna.com
Descrição: Sapatos feitos à mão, que utilizam couros sintéticos, sem substâncias
nocivas para o ambiente, e são biodegradáveis.

Conclusão

ONEMOMENT
www.onemoment.es
Descrição: Modelos e embalagens 100%
biodegradáveis. Polímeros de origem vegetal, mineral, fibra natural e papelão reciclado.

Em suma, pode-se referir que a indústria
do calçado necessita de uma maior sensibilidade e disponibilidade para colocar
em prática os conceitos base descritos ao
longo de todo este documento, tentando
assim contribuir para uma melhoria a nível
ambiental e, paralelamente, corresponder
cada vez mais às exigências de um nicho
de mercado em constante crescimento.
De seguida faz-se uma breve referência à
documentação existente para a certificação de produtos e materiais de natureza
vegan e biodegradável. É fundamental associar ao processo produtivo a respetiva
certificação, neste caso específica dos produtos em questão, com intuito de garantir
que estes correspondam aos requisitos de
qualidade e segurança necessários para se
tornarem viáveis por parte do consumidor.

Vegan Action - Certifica produtos Vegan
e compila uma lista de empresas que já
são certificadas.
Greener Choices - Divulga uma base
de dados de várias organizações que certificam produtos Vegan.
Peta - Apresenta uma base de dados de
empresas que não utilizam produtos de origem animal e que não testam em animais.

Certificação biodegradável
Biocalce - É uma certificação para calçado que usa exclusivamente materiais
isentos de substâncias tóxicas para o utilizador e para o ambiente.
Biodegradable Products Institute
(BPI) - Fornece informações e recursos,
promove a utilização e recuperação dos
materiais compostáveis e a certificação dos
mesmos.
Cradle to Cradle - Fornece serviços
de certificação para o desenvolvimento de
produtos saudáveis e sustentáveis, otimizando o produto pela eliminação progressiva de substâncias nocivas.
VINÇOTTE - Certifica produtos de base
natural (bio-based).

b
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http://www.gucci.com/us/worldofgucci/articles/sustainable-soles-marona-green-ballerinas-california-sneakers#1
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http://vegnews.com/articles/page.do?pageId=949&catId=3
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