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RESUMO: Reiteradamente nos são apresentadas, pelos meios de comunicação, 
informações acerca dos danos ambientais ocasionados pelo sistema produtivo 
moderno globalizado em busca do lucro sem respeito aos direitos humanos, 
sobretudo, os dos trabalhadores nas indústrias têxteis de Bangladesh. Tais 
violações sistemáticas de direitos humanos são frutos do processo da 
industrialização acelerada tanto nos países desenvolvidos como os em 
desenvolvimento em detrimento da conservação e proteção do meio ambiente. 
É importante, para tanto, destacar o que ocorre em Bangladesh, situação 
retratada pelo documentário intitulado “Toda a Verdade – Peles, Escravos da 
Moda”, produzido pela TV Portuguesa SIC. Sendo nele apresentada a situação 
degradante e desumana à qual o homem e o meio ambiente estão inseridos, 
salientando os curtumes de couro cujo tratamento exige o uso excessivo de 
produtos químicos altamente tóxicos, muitos deles banidos em vários países 
europeus e do mundo afora. Os resíduos provenientes do curtimento do couro 
têm sido despejados a céu aberto, mudando sua composição química, 
desembocando nos rios da cidade de Dhaka, capital de Bangladesh, um dos 
lugares mais frágeis do mundo em termos ambientais, em razão de sua 
hidrografia e superpopulação, características que favorecem a disseminação de 
agentes poluentes. Um dos produtos químicos muito utilizados para o curtimento 
do couro é o cromo III que, ao contato com a luz solar altera sua composição, 



transformando-se em cromo VI, causador de câncer da pele, entre outros. 
Produtos desta natureza são canalizados para os rios, em especial o Buriganga, 
o maior da cidade de Dhaka, fonte essencial de água e de alimento para sua 
população, cuja contaminação tem ocasionado inúmeras doenças, segundo 
dados apresentados pelo documentário. O tema exige de todos, em especial da 
comunidade cientifica, o constante estudo e acompanhamento dos fatos, em 
razão de sua relevância, de modo a se exigir a adoção de condutas eficazes 
para coibir os danos ambientais irreversíveis, de forma a aplacar a contaminação 
do meio ambiente e a eficaz aplicabilidade da legislação. O objetivo geral da 
pesquisa se dá no sentido de analisar minuciosamente com dados empíricos os 
motivos que têm levado o País a permitir a degradação ambiental pelo curtimento 
do couro e as violações de direitos e garantias sociais dos trabalhadores das 
fábricas de couro, sapatos e roupas. Quanto aos objetivos específicos buscar-
se-á identificar os fatores que permitem o uso indiscriminado de produtos 
químicos altamente tóxicos diante do silêncio dos países consumidores e 
compradores da produção de Bangladesh e analisar-se-ão a necessidade e 
efetividade de uma regulamentação ambiental suscetível de melhorar as 
condições dos trabalhadores bem como a conservação do meio ambiente como 
bem comum de todos em prole de uma boa qualidade de vida, tendo em vista o 
bem-estar das gerações presentes e futuras. Faz-se oportuno, para tanto, 
promover meios eficazes em sintonia com as Convenções internacionais sobre 
o Meio ambiente e o direito internacional dos direitos humanos. Para a 
consecução desses objetivos, utilizar-se-á a pesquisa descritiva e 
bibliográfica/documental abarcada no método dedutivo qualitativo. 
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