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Resumo: Devido a grande quantidade de resíduos gerados nas indústrias são necessárias
iniciativas, relacionadas com políticas de gestão ambiental para atender as necessidades
demandadas pelo mercado consumidor e as normas da legislação vigente. Em diversos
segmentos do mercado percebe-se a chegada dos produtos com certificações corretas, e isto
se pode obsevar no setor calçadista brasileiro, que tem expressado certificações em alguns de
seus produtos. Neste sentido, este trabalho aponta as principais características do setor
calçadista e diagnostica alguns resíduos oriundos de fábricas de sapatos e curtumes lançados
em caçambas de lixo do pólo calçadista de Franca, no intuito de conhecer os materiais
utilizados na confecção e a periculosidade dos resíduos.
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1. A Importância da Gestão Ambiental no Tratamento dos Resíduos
A exploração intensiva dos recursos da natureza e o consumo exacerbado de

produtos naturais tornam o homem vítima do próprio modelo consumista. Decorrente aos
efeitos da produção industrial tem-se a geração de resíduos e o aumento da poluição, o que
denota ações para redução dos impactos ambientais. O conjunto de alterações do micro e
macro-ambiente influencia a administração das organizações, exigindo envolvimento do
planejamento estratégico corporativo adaptado às novas tendências globais, para atender os
consumidores que privilegiam os produtos corretos (TACHIZAWA, 2002).

A deterioração do ecossistema através dos agravantes problemas de efeitos
ambientais como poluição, aquecimento global, lançamento indiscriminado de resíduos tóxicos
com possibilidades de comprometer o lençol freático, lixo industrial, emissões atmosféricas
entre outros estão expostos nos relatórios de ONGs e organizações internacionais. Relatórios
como da UNIDO (2005) e do Worldwatch Institute (2001) constituem instrumentos
educacionais, e desde que bem difundidos, contribuem para instigar a sociedade civil, a
iniciativa privada e o poder público a refletirem e buscarem soluções ecológicas em nível
global.

No Brasil, mais acentuadamente na década de 1990, questões relativas a ações
sócio-ambientais entraram na pauta das discussões, como por exemplo, a conferência Eco 92
que serviu como marco no apoio a difusão da educação através de Agendas, com intuito
conscientizar grupos sociais e agentes políticos na busca por ações para um desenvolvimento
sustentável. De acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente, a prioridade da
Agenda 21 Brasileira é orientar para a elaboração e implementação de Agendas 21 Locais com
base nos princípios da Agenda Global, por reconhecer a importância do nível local na
concretização de políticas públicas sustentáveis (Disponível em: http://www.mma.gov.br>).

No âmbito empresarial, a responsabilidade de desenvolver e coordenar ações de
preservação, reutilização, reciclagem e reabilitação de áreas deterioradas configura-se como a
nova habilidade do gestor organizacional, que deve perceber e reconhecer a relevância da
questão ambiental, e por esta razão, estimular a organização a incorporar práticas de Produção
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mais Limpa (P+L) congregando vantagens econômicas com benefícios ambientais
(PACHECO, 2005). Nessas circunstâncias, a administração estratégica define os planos de
atuação, cabendo ao engenheiro de produção relacionar às estratégias organizacionais a
capacidade dos meios de fabricação, ou seja, produzir com qualidade, confiabilidade, rapidez,
flexibilidade e baixo custo adotando melhorias para competir com os concorrentes (SLACK,
et. al., 1996).

O planejamento para a implementação do Sistema de Gestão Ambiental
fundamenta-se no comprometimento corporativo, abrangendo especificações de cada setor e o
delineamento de estratégias e ações efetivas para soluções relacionadas ao consumo e geração
de resíduos. Alguns estudos de agências ambientais têm abordado informações sobre o
tratamento dos resíduos industriais nos mais diversos setores produtivos. A Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, por exemplo, tem como foco de atuação o
monitoramento do meio (ar, água e solo), o licenciamento das fontes potencialmente
poluidoras e o controle da contaminação, no intuito de fazer cumprir a legislação ambiental
vigente.

Muitos dos impactos ambientais estão associados ao volume e a periculosidade dos
resíduos industriais, variando em função das práticas das gerenciáveis, das características do
setor e também das ações adotadas pela empresa. Neste sentido, é sabido que toda produção
não consumida requer espaço para ser descartada, o que torna fundamental a destinação
adequada dos resíduos excedentes. Em linhas gerais, a disposição inadequada do resíduo
industrial em logradouros públicos e lixões a céu aberto, práticas ainda comum no Brasil,
acarretam impactos sanitários e estéticos que prejudicam várias comunidades.

Para Schneider (2003), a geração exagerada de diferentes resíduos sólidos está
relacionada à ilimitada capacidade do ser humano de crescer em conhecimentos e
inventabilidade, gerando a cada dia novos produtos, promovendo transformações nas matérias-
primas e, criando novas necessidades para seu conforto e bem-estar.

A abordagem de gestão ambiental inclui três relevantes critérios, sendo “[...]
eficiência econômica, equidade social e respeito ao meio ambiente” (BARBIERI, 2004, p.24),
visando contribuir para a maximização dos benefícios de valores humanos, organizacionais e
ambientais. Verifica-se uma proposta de articulação conveniente das reflexões do autor, que
busca o entendimento sistêmico entre produção e consumo sustentáveis, entendidos como
aqueles que procuram atender às necessidades humanas respeitando as limitações do meio
ambiente, limitações que não são estáticas e que o ser humano pode e deve amplia-lás em
benefício de todos.

Tachizawa (2000) observa que a implementação de ações de Gestão Ambiental é
capaz de permitir o exame e a revisão das operações de uma empresa na perspectiva da
ecologia profunda, motivando uma mudança nos valores da cultura empresarial, incentivando
parcerias na ideologia da sustentabilidade ecológica. Contudo, verifica-se um enorme
paradigma em relação aos tipos de interesses empresariais, que por um lado adotam ações
ambientais para uma boa imagem corporativa, e por outro lado, aufere importância à
produtividade e lucros.

No contexto industrial, a preocupação com a difusão da responsabilidade ambiental
pode ser percebida nos programas e projetos que visam qualidade, selos e certificações, e
também, nas iniciativas de reciclagem de resíduos. De acordo com informações do
Compromisso Empresarial para Reciclagem - CEMPRE (2006), os projetos políticos de
desenvolvimento devem dirigir esforços para a redução na geração de lixo uma vez que a
minimização do mesmo implicará uma estrutura de coleta menor, como também a redução dos
custos de disposição final. Com isso, é possível implementar não só os conceitos de P+L que
contemplam o aumento da eficiência e técnicas de prevenção da poluição na fonte, evitando
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riscos para a população humana e o meio ambiente, mas também, praticar a eco-eficiência que
procura satisfazer as necessidades da sociedade através de bens produzidos de forma
ambientalmente correta, utilizando fontes de energia eficientes e renováveis, materiais que não
ofereçam riscos nem ameacem a bio-divesidade do planeta, bem como passem por processos
que gerem o mínimo de resíduo possível.

A redução no consumo de matérias-primas é necessária por se tratar de um dos
elemento do “tripé da gestão ambiental”, alicerçado entre os conceitos de redução, reutilização
e reciclagem. A gestão de melhorias na qualidade de vida e do meio ambiente fazem parte de
“[...] um novo modelo de administração conhecido como administração sistêmica”
(TACHIZAWA, 2002, p.31). Nesta ideologia de desenvolvimento sustentável, ecológico e
social que passou a ser mais disseminado no Brasil a partir de 1990, quando fatores como
qualidade, respeito e preservação que inicialmente eram atividades das organizações não-
governamentais (ONGs), passaram também, para a iniciativa privada possibilitando às
empresas utilizar desses conceitos, não só como insumo na busca de competitividade, como
também, acessar mercados cada vez mais restritos quanto às exigências técnicas e ambientais.

O mercado como um todo, representado por consumidores, fornecedores,
acionistas, ONGs e sociedade civil vem cada vez mais valorizando não apenas as variáveis
econômicas, mas também outras variantes que agregam valores à organização, mesmo que isto
aconteça no longo prazo, tal como acontece com empresas que aplicam técnicas responsáveis
de gestão. Neste sentido, Barbieri (2004, p.23) salienta que Gestão Ambiental, diz respeito

[...] às diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais como
planejamento, direção, controle, a locação de recursos e outras realizadas com o
objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, quer reduzindo ou
eliminando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, quer evitando
que eles surjam (Barbieri, 2004, p.23).

Sob o prisma de Tachizawa (2002), a gestão ambiental fundamenta-se na nova
consciência ambiental, surgida no bojo das transformações culturais que ocorreram nas
décadas de 1960 e 1970, ganhou dimensão e situou o meio ambiente como um dos princípios
fundamentais do homem moderno. Assim, na década seguinte, começaram os investimentos
com gastos de proteção ambiental e paradoxalmente a fumaça deixou de ser vista como uma
vantagem e slogan do progresso passando a ser vista como anomalia.

Em razão da necessidade de racionalização de recursos, de melhorias na qualidade
de vida e do meio ambiente o modelo conhecido como administração sistêmica permite
reconhecer que a soma das partes é maior que o todo, ou seja, os problemas ambientais devem
ser tratados em escala coletiva para obter melhores resultados. Uma vez que inclui elementos
que fazem parte de uma conjuntura mais complexa capaz de tratar das relações ambientais e
dos modos de vida humanos individuais e coletivos, que estão evoluindo no sentido de uma
progressiva deterioração (GUATTARI, 1990).

As descobertas científicas permitiram maior visibilidade dos problemas de efeitos
ambientais como poluição, degradação da camada de ozônio, resíduos tóxicos, contaminação
do lençol freático, emissões atmosféricas e também dos problemas sociais como a utilização de
mão-de-obra infantil e exclusão social. Estes objetos contextualizam um novo paradigma entre
exploração e preservação de recursos, exigindo do gestor organizacional grande capacidade
para tomada de decisões sob o aspecto holístico, devido a influencia das informações dos
agentes internos e externos da empresa.

Combinando crescimento e lucratividade nos negócios, algumas empresas já
apresentam soluções que beneficiam o desenvolvimento sustentável. Tachizawa (2002, p.26)
salienta que essa tendência ocorreu nos Estados Unidos, ao estudar os casos americanos
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verificou que “[...] em 1990, 9,2% dos produtos introduzidos no mercado eram anunciados
verdes, enquanto, em 1989, estes constituíam apenas 0,5%”.

Na estrutura dos atuais modelos industriais se reconhece vários elementos para
serem gerenciados de forma ambientalmente correta. Neste sentido, este trabalho aponta as
principais características do setor calçadista e evidencia resíduos advindos de fábricas e
curtumes lançados em caçambas de lixo no pólo calçadista de Franca, no intuito de conhecer
os materiais utilizados na confecção de calçados e a periculosidade que apresenta,
considerando ser este, um dos importantes setores da economia nacional.

2. Características da Cadeia Coureiro-Calçadista para a P+L
A cadeia produtiva nacional de calçado vem promovendo perceptíveis

reformulações nos processos fabris e na organização do trabalho, com necessidade de ganho
competitivo e novas estratégias comerciais. Programas da qualidade, selos e certificações
corretas perpetuam novos espaços na mídia, visando despertar ações de educação ambiental
para diversos nichos de produtores e consumidores.

Com a acirrada competição por mercados consumidores após a abertura comercial,
o empresário nacional calçadista, passa a buscar ganho de produtividade, com novas técnicas
de produção para obter vantagens competitivas “[...] sob pena de ficar marginalmente na
rabeira do processo de globalização” (FARAH JÚNIOR, 2000, p.52), passando a considerar
cada vez mais as questões “verdes” relacionadas à questão ecológica.

As quedas no volume das produções juntamente com conflitantes interesses
ambientais caracterizaram a década de 1990, implicando no aprimoramento de técnicas de
produção com minoração dos resíduos gerados na esfera industrial. Desde modo, empresas
integrantes da cadeia calçadista como um todo, organizam seu crescimento econômico
suplantando as voláteis transformações mercadológicas para acompanhamento das tendências
globais.

Slack (1996, p.131) observa que “[...] em muitos países desenvolvidos a legislação
já providenciou alguns padrões básicos que restringem o uso de materiais tóxicos, limitam
descargas de poluentes no ar e na água e protegem os funcionários e o público dos prejuízos
de curto e longo prazo”. No caso do Estado de São Paulo, as exigências em relação ao
tratamento, deposição e disposição final dos resíduos industriais devem obedecer às normas e
procedimentos estabelecidos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental –
CETESB.

O setor calçadista brasileiro é formado por mais de sete mil indústrias produzindo
em 2004, cerca de 755 milhões de pares de calçados, sendo 212 milhões destinados à
exportação (Relatório LAFIS, 2005), garantindo o terceiro lugar no ranking de produtores
mundiais. Os calçados brasileiros atingem diversos mercados em todo o mundo, exportando
grande quantidade de sapatos de couro, componente que por muito tempo foi e ainda continua
sendo a principal matéria-prima.

A produção industrial de calçados tem características peculiares, como a
concentração geográfica em determinadas regiões do Brasil, sendo Vale dos Sinos, Franca,
Birigüi e Jaú os principais pólos representantes, congregando desde empresas fabricantes de
componentes até prestadora de serviços de exportação. A importância desses polós pode ser
percebida nos dados do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES), cujo apontamento
revela que a concentração de 750 empresas ativas no pólo de Franca-SP responde por cerca de
5% produção nacional e 4,5% das exportações, predominando a fabricação de calçados
masculinos vendidos para grandes atacadistas internacionais.
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No Brasil existem cerca de 2000 indústrias processadoras de couros distribuídas
entre curtumes e acabadoras, e mais de 5000 fábricas de calçados e de artefatos, cujas
matérias-primas são respectivamente as peles em estado fresco ou salgado; couros em estado
wet-blue ou wet-white; e couros em estado semi-acabados e acabados (PORTUGAL 2001
apud SOUSA, 2006).

O setor coureiro no Brasil produz em média 1400 toneladas de resíduos por dia e
apenas a cidade de Franca responde pela produção de 160 toneladas/dia, com isso,evidencia-se
a necessidade de determinar locais apropriados para a destinação, devendo ser vitalmente
respeitados em função da periculosidade dos mesmos. Em razão dessa necessidade, na cidade
de Franca foi implantado um novo aterro sanitário para receber resíduo industrial e doméstico
pelo período mínimo de 25 anos, construído sob critérios tecnicamente rigorosos visando a
preservação ambiental com capacidade estimada para receber 100 e 200 toneladas por dia,
respectivamente (FRANCAL, 2006).

“Na transformação da pele em couro, e do couro em sapatos e artefatos, mais de
40% da matéria-prima posta em operação é descartada como resíduo, tanto junto as águas
residuais como em resíduos sólidos”. Sendo o couro uma das principais matérias-primas do
calçado, que em suas várias fases de curtimento recebe insumos altamente poluentes causa
preocupação aos gestores comprometidos com políticas de preservação ambiental para que
haja efetiva parcimônia do setor com a P+L. De maneira geral, por causar poluição as fases de
curtimento do couro que utilizam como o curtente sulfato de cromo, o cal para inchar e
corrigir o Ph das peles salgadas, o sulfeto de sódio usado para remover os pêlos do couro ou
os ácidos sulfúrico e fórmico empregados na preparação para o curtimento, também conhecido
como piquelagem devem seguir a acuidade das normas para seu descarte (SOUSA, 2006).

Neste sentido, observou-se na literatura existente que alguns destes elementos
químicos são altamente perigosos e por isso são agrupados de acordo com suas respectivas
Classes como, por exemplo, os resíduos de Classe 1 tem que ser armazenado eternamente por
serem ricos em cromo trivalente (Cr3+) e em cromo hexavalente (Cr6+), outros podem ser
depositados em aterros industriais. No entanto, algumas vezes isso não aconteçe e estes são
lançados em lixões o que causa enormes danos ambientais.

De acordo com Sousa (2006) cada tonelada de pele bovina salgada gera cerca de
100kg lodo seco, ainda há outra classificação dos resíduos sólidos relativa ao curtimento. Os
resíduos provenientes da pele bruta são ricos em colágenos e gorduras classificam-se em
resíduos sólidos não curtidos, que compreende materiais como aparas não caleadas, aparas
caleadas, carnaça e demais resíduos de beira da manta do couro. Outros tipos de resíduos são
classificados como resíduos sólidos curtidos pois provém da estação de tratamento de
efluentes e são ricos em cromo III e VI, do tratamento de efluentes tem-se os lodos com
cromo, das operações de rebaixe, lixamento e recorte em estágio final tem-se a serragem, o
farelo, as raspas ou os retalhos e das operações de cortes de calçados e artefatos tem-se as
aparas ou retalhos.

O planejamento da gestão ambiental na indústria de calçado deve conter
características singulares do setor com estratégias efetivas e ações decisivas para superar os
problemas internos e externos, conquistar os mercados mais exigentes e, sobretudo, garantir o
desenvolvimento sustentável. A qualidade do calçado acabado depende da associação de
propriedades originais de componentes químicos, metais, papel, couro entre outros
adicionados durante o processo fabrico. Entre os materiais tradicionais para fabricação de
calçados destacam-se o couro, sola de couro, borracha, policloreto de vinila – PVC,
poliuretano – PV, ABS (p/ saltos) e EVA.

Com relação aos resíduos sólidos na fabricação de calçados, Sousa (2006) salienta
que os resíduos perigosos que compreendem materiais como couro atanado, couro cromo,
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sapatos com defeitos, pó de couro, varrição de fábrica, rachado, miolo/vira/atanado, resto de
fachete, resto de atanado e resto de recouro. E no grupo dos resíduos não inertes II tem-se
EVA, sola PU, tecido PU, contraforte, borracha, papelão, cursel, palmilha rosa, telas de
não/tecido, palmilha/papelão/PU, dublados e micro duro.

Logo, a exigência de responsabilidade ambiental deve ser difundida entre todos os
integrantes da cadeia de fornecedores, entre os quais figuram agentes da cadeia do couro, do
plástico, do papel e de metais objetivando atuação integrada, dotada de desenvolvimento
sustentável, capaz de produzir com qualidade e responsabilidade ambiental duradoura. Neste
atento, Martinelli & Cotrin (2003, p.09), salientam que a verdadeira resposta à crise ecológica
deve “[...] ser em escala planetária e com a condição de que se opere uma autêntica revolução
política, social e cultural reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais”

3. Metodologia
Para a efetivação do presente trabalho realizou-se pesquisa de campo, com visita

técnica observacional e de pesquisa bibliográfica. De acordo com Lakatos (2002, p. 71) A
pesquisa bibliográfica, ou fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública
em relação ao tema em estudo. Deste modo, foram realizadas algumas revisões da literatura
sobre o tema, que delinearam os principais problemas e permitiram fazer uma abordagem
acerca das técnicas de gestão ambiental. Posteriormente, na fase de pesquisa de campo, o
pesquisador com intuito de conhecer o objeto de estudo foi até o Distrito Industrial de Franca-
SP para evidenciar os principais resíduos sólidos dispostos nas caçambas de lixo alojadas nas
ruas do local.

Neste sentido, ficou evidente que alguns resíduos oriundos de empresas que
compõem a cadeia calçadista, requer tratamento efetivo na fonte por responder em grande
parte pela produção de lixo industrial da cidade de Franca, capital nacional do calçado
masculino. Assim, fica evidente No entanto, reconhece-se a necessidade de aprofundamento
para ampliar o conhecimento acerca das principais fontes poluidoras da cadeia calçadista com
vistas ao desenvolvimento sustentável.

4. Implicações e Considerações Finais
No Brasil, a cadeia produtiva do calçado também padece do conflito entre as ações

de produzir mais com menor custo e obedecer às imposições mercadológicas que privilegiam a
gestão ambiental, tanto no que diz respeito à forma de disposição adequada dos resíduos
gerados quanto às etapas desde a obtenção de matéria-prima como de produtos e processos
empregados ao longo da cadeia. Neste contexto, há de se estabelecer ainda, parâmetro de
controle para o produto final pós-uso que certamente ainda denotará muito trabalho para os
administradores e gestores ambientais atenderem os requisitos da P+L.

Da análise bibliográfica e da pesquisa de campo verificou-se carência do setor com
relação ao tratamento efetivo dos resíduos industriais do setor calçadista. Neste sentido, é
sabido que para a eficácia da gestão de responsabilidade ambiental corporativa, importante se
torna o envolvimento de todos os agentes, que de qualquer maneira, contribuem para o
desenvolvimento econômico-social. E neste contexto, a abordagem sistêmica planejada na
empresa de calçados permite a visualização dos elementos que se relacionam direta e
indiretamente com a organização e que podem se comprometer com respeito e preservação
ambiental, de modo a reciclar, reutilizar, reduzir o consumo de materiais em todas as fases do
processo de fabricação de calçados.
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A influência dos materiais alternativos para a fabricação de calçados é uma
tendência que se comprova, pois foi percebida na fase de pesquisa de campo realizada em lojas
de shoppings de calçados, que é possível encontrar calçados de couro sintético, laminado
sintético, couro de peixe, cobra, rã, bucho de boi, pé de peru, pneus, crochê, pano e lonas.
Assim, essa diversidade de materiais contribui para a geração de alternativas visando o
aproveitamento menos poluente possível de componentes químicos perigosos, como é o caso
do curtente de couro.

Os resíduos encontrados nas caçambas de lixo do distrito industrial advêm
predominantemente de empresas tipo curtume e fábricas, de um importante cluster como o de
Franca, observou-se que a busca de alternativas para diminuição de poluição e degradação
ambiental deve ser contemplar a participação efetiva de todos agentes da cadeia produtiva, no
entanto, verificou divergências de interesses entre os responsáveis que muitas vezes não se
comprometem além das exigências especificadas na legislação vigente.

Apesar de não ser exceção aquelas empresas que burlam a vigilância e
negligenciam a legislação, com péssimos exemplos de atuação, encontra-se no setor alguma
conscientização fabril da premente da necessidade de modificar as atitudes poluidoras, quanto
à geração e destinação dos resíduos, seleção de áreas mais adequadas para implementação de
aterros, áreas e processos de triagem e transbordo “menos” impactantes. Desta forma esses
fatores contribuem para destinação e deposição corretas dos resíduos e, com isso,
implementam os conceitos de P+L, objetivando a necessária competitividade, auxiliando na
proteção do meio ambiente e fabricando produtos de eco-eficiência industrial e com fortes
argumentos para abertura de novos mercados. Fica evidente, a necessidade de estudos que
visem a real potencialidade do resíduo sob pena de não se atender as exigências da P+L e
comprometer com competitividade este importante setor da economia nacional.
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