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RESUMO 
Este trabalho trata do estudo sobre os conceitos de gestão ambiental, gestão de projetos e plano 
de negócios com o objetivo de possibilitar análise sobre a oportunidade de aproveitamento de 
resíduos de raspas de couro na  produção de pisos. Busca-se a  adequação das metodologias 
apresentadas com o desenvolvimento de um novo produto, contribuindo para a redução da 
contaminação ambiental. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Ambiental; Gestão de Projetos; Plano de Negócios; Resíduos da 
raspa de couro. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Estudos iniciais sobre aproveitamento dos resíduos da raspa de couro para elaboração de projeto 
de mestrado, constituindo-se de partes sobre gestão ambiental, gestão de projetos, plano de 
negócios e características desses resíduos.  
Na apresentação dos conceitos referentes à gestão ambiental houve a preocupação em citar crises, 
movimentos ecológicos e normas que apontam para as tendências das práticas ambientais das 
organizações. 
A gestão de projetos apresentou a alternativa de adequação do estudo ao programa de 
gerenciamento de projetos como forma de sistematizar os trabalhos.   
Conceitos e fases de um plano de negócios também foram contemplados neste trabalho com a 
finalidade de contribuir com o tratamento científico que se pretende atribuir ao projeto. 
As partes do processo de transformação do couro, descarte dos resíduos e composição química da 
raspa de couro teve por objetivo esclarecer sobre a importância do aproveitamento desse resíduo 
como forma de contribuir para a redução da contaminação do meio ambiente e mostrar 
alternativa para o desenvolvimento de atividade econômica. 
Este estudo está delineado como pesquisa bibliográfica por ser baseado em conhecimentos 
obtidos em fontes secundárias e se constituir em um reforço para a pesquisa que será 
desenvolvida no projeto em pauta. Lakatos; Marconi (1991, p.183) esclarece que “a pesquisa 
bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia 
o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. 
 
2 GESTÃO AMBIENTAL 
De acordo com Moura (2002), as organizações já perceberam que precisam melhorar o 
desempenho ambiental, através de modificações em seus processos produtivos, com a adoção das 
chamadas tecnologias limpas. Organismos internacionais criaram selos verdes de qualidade 
representando um fator de competitividade dos produtos de países que respeitam o meio 
ambiente. Todas as crises ecológicas ocorridas nas últimas décadas, tais como o smog (emissão 
de grande quantidade de enxofre e material particulado na atmosfera) ocorrido em 1952 em 
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Londres ocasionando a morte de aproximadamente 8000 pessoas, no início dos anos 70 ocorreu a 
contaminação ambiental com sérias repercussões, na Baía de Minamata, no Japão, com 50 mortes 
e cerca de 2200 pessoas vítimas de envenenamento, na década de 80 o acidente nuclear de 
Tchernobyl, na União Soviética, hoje Ucrânia, despertaram na maioria dos países a consciência 
ambiental que incentivou a criação de agendas de governos e grupos não governamentais sobre a 
problemática da necessidade de gestão ambiental. 
Nesse sentido, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
no Rio de Janeiro, também conhecida como cúpula da Terra, Rio 92, ou Eco 92 onde foram 
produzidos documentos como a Agenda 21 (Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento), também a emissão de normas da série ISO 14000, fortaleceram ainda mais a 
participação e a possibilidade de fiscalização nas empresas.  
A ampla divulgação das crises ambientais ocorridas e dos movimentos ecológicos tem 
contribuído para uma conscientização cada vez mais presente na maioria da população e isso tem  
exigido das empresas a preocupação com  a qualidade dos seus  produtos e serviços que buscam a 
certificação dos sistemas de gestão ambiental. 
Tachizawa (2002, p.24) esclarece que “a gestão ambiental e a responsabilidade social, enfim, 
tornam-se importantes instrumentos gerenciais para capacitação e criação de condições de 
competitividade para as organizações, qualquer que seja seu segmento econômico” 
posteriormente complementa com a afirmação de que “gestão ambiental é a resposta natural das 
empresas ao novo cliente, o consumidor verde e ecologicamente correto”. 
A gestão ambiental não é uma prática que atende somente a legislação, mas associa-se a: 
aumento da qualidade dos produtos, aumento da competitividade das exportações, atendimento 
ao consumidor com preocupação ambiental, atende a reivindicação da comunidade, atende a 
pressão de organizações não governamentais/ambientalista, está em conformidade com a política 
social da empresa, melhora a imagem perante a sociedade (TACHIZAWA, 2002). 
Todas essas exposições de motivos levam ao entendimento de que as empresas modernas que 
desejam obter sucesso em seus negócios devem se preocupar com a gestão ambiental e divulgar 
seus trabalhos nesse sentido, pois a sociedade deverá valorizar seus produtos e serviços 
associando-os à ética e ao respeito à vida. 
É perceptível que a inclusão de práticas de proteção ambiental nas organizações traz novas 
oportunidades de trabalhos e desenvolvimentos, gerando mudanças conceituais de administração 
que apresentam visões muito mais amplas, com a passagem do pensamento mecanicista para o 
pensamento sistêmico. 
A percepção da proximidade dessa mudança em futuro próximo, sob pena de apressamento de 
novas crises que cada vez mais se anunciam pelo desrespeito ao meio ambiente, é que motiva o 
estudo sobre o aproveitamento dos resíduos da raspa de couro, por ser um produto altamente 
poluente quando descartado em aterros e ao mesmo tempo representar a oportunidade de novos 
mercados, contribuindo com a prática da gestão ambiental.   
 
3 GESTÃO DE PROJETOS 
“Projeto é um esforço temporário para produzir um produto/serviço único. Portanto tem 
princípio e fim” (PMI – Project Management Institute - apud PRADO, 2000, p.18). As atividades 
não rotineiras executadas numa Empresa podem ser entendidas como projetos e pode-se 
exemplificar como criação de novos produtos, lançamento de novos produtos, programas de 
qualidade, mudança de lay-out, alteração de rotinas de trabalho, estudos de viabilidade 
econômica, adoção de novos métodos de trabalho, utilização de resíduos  etc.  
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Elabora-se um projeto na busca por resultados expressivos para a sobrevivência e 
desenvolvimento das empresas, tais como: redução de custos, aumento de vendas, aumento de 
receitas e melhoria no nível de satisfação do consumidor. O projeto pode ser amplo e envolver 
diversos departamentos de uma empresa ou até mesmo outras empresas e outros países como, por 
exemplo, um projeto ambiental que procura encontrar uma forma de aproveitamento de um 
resíduo que poluí o meio ambiente.  
No lançamento de um novo produto deve ser observado os aspectos gerenciais do projeto, dentre 
os quais se destacam: planejamento estratégico, estudo de viabilidade, escolha da estrutura 
organizacional, gerenciamento do projeto, gerenciamento inicial da produção e logística. O 
desenvolvimento de um produto é um projeto e passa por fases como: pesquisa de mercado, 
design do produto e dos processos de produção, construção do piloto, teste ou avaliação do 
piloto, desenvolvimento de fornecedores, construção da linha de produção, produção inicial e 
acompanhamento, revisão e produção definitiva. Tal seqüência é apontada por Prado (2000) 
como etapas dos modelos: engenharia seqüencial e engenharia simultânea. 
O mesmo autor informa que o MS Project, da Microsoft, é um programa de gerenciamento de 
projetos composto de conjunto de planilhas e gráficos que apresenta facilidade de manuseio. 
Baseia-se no modelo Diagrama de Rede, utiliza tabelas no processo de entrada de dados gerando 
Gráfico de Gantt, aceita relações de precedências entre tarefas, permite tarefas recorrentes, 
permite estabelecer níveis hierárquicos por meio de tarefas de resumo, permite uso de sub-
projetos, possui recursos para agrupar, filtrar e classificar tarefas, possui um conjunto de padrão 
de relatórios, permite a inclusão de campos do usuário. 
No PMI apud Oliveira (2005), a gestão de projetos inclui : gerência da integração do projeto, 
gerência do escopo do projeto, gerência do tempo do projeto, gerência do custo do projeto, 
gerência dos recursos humanos do projeto, gerência das comunicações do projeto, gerência dos 
riscos do projeto, gerência das aquisições para o projeto. 
Esses argumentos sobre projetos contribuem para o desenvolvimento da oportunidade de 
utilização da raspa de couro na produção de pisos. Dornelas (2005) diferencia idéias de 
oportunidades e esclarece que as idéias são geralmente movidas pela paixão, portanto sem 
nenhum efeito prático podendo mesmo apresentarem-se ultrapassadas, enquanto as oportunidades 
são únicas e representam a utilização de recursos, sejam tangíveis ou intangíveis, no momento e 
ambiente oportuno. Para avaliar uma oportunidade é necessário verificar o nível de conhecimento 
do assunto ou o ramo de atividade em que a oportunidade está inserida, o tipo e concorrência do 
mercado abrangido e os diferenciais do produto. Um roteiro apresentado pelo autor ilustra a 
preocupação da análise de oportunidades e define um roteiro básico para analisar o potencial da 
oportunidade: demanda de mercado, tamanho e estrutura do mercado e análise de margem.  
A demanda de mercado refere-se a definição do público alvo, ciclo de vida do produto, 
acessibilidade dos clientes, valor agregado, potencial de crescimento do mercado, custo / 
benefício do cliente. O tamanho e estrutura do mercado estão relacionados com o crescimento, 
fragmentação, barreiras de entrada, custos de saídas, número de concorrentes, tamanho do 
mercado em valores monetários, poder de fornecedores, compradores, competidores e substitutos, 
as tendências e segmentação do mercado. A análise da margem leva em conta as possibilidades 
de lucros, análise de custos, breakeven e taxas de retornos. 
 
 
 
 
 



 4

4 PLANO DE NEGÓCIOS 
De acordo com Biagio (2005) plano de negócio é a preparação da empresa para o planejamento 
estratégico. Portanto, o objetivo do plano de negócios vai além de descrever e apresentar o 
negócio para clientes, fornecedores, investidores, colaboradores etc. 
Pinchot apud Oliveira (2005, p.45) “define plano de negócio como sendo um documento que 
contém a caracterização do negócio, sua forma de operar, suas estratégias, seu plano para 
conquistar uma fatia do mercado e as projeções de despesas, receitas e resultados financeiros”.  
Segundo Willians (2002), plano de negócio é um planejamento com o objetivo de possibilitar que 
o empreendedor tenha clareza quanto ao que pretende realizar, pois permite aprofundar 
conhecimento em cada passo do negócio a ser constituído ou expandido, transmitindo segurança  
e com isso maior possibilidade de acerto nas decisões. Serve para garantir que o empreendedor 
tome decisões corretas, mas também  serve para dar transparência nas decisões de financiamentos 
pelos bancos, pois estes necessitam de garantias de que o empreendimento tem grande 
possibilidade de dar certo para que os compromissos assumidos sejam honrados. 
Todo empreendedor deve realizar seu Plano de Negócio e não existe um modelo único a ser 
seguido, pois o que deve prevalecer no Plano é uma seqüência lógica de etapas que mostram as 
características e a viabilidade do negócio, bem como permite que  se ganhe tempo e haja redução 
de custos na efetivação do empreendimento. 
A seguir estão relacionadas as fases previstas no Plano de Negócios conforme Willians (2002): 
4.1 Escolha do tipo de negócio  
A escolha do tipo de negócio deve levar em conta afinidade do empreendedor com o negócio, 
estrutura física necessária, tecnologia existente, capital disponível, disponibilidade de matéria 
prima, demanda para o produto. 
4.2  Definição do foco do negócio 
Compreende estabelecer a missão da empresa, isto é, porque ela deve existir, qual o seu papel no 
mercado. A empresa deve ser pensada como algo que deve produzir bens ou serviços que 
atendam necessidades do mercado levando em conta qualidade, preço e distribuição.  
4.3  Definição dos objetivos específicos do negócio 
Além de proporcionar à seu proprietário independência pessoal e financeira e a seus acionistas 
um retorno justo do investimento, a empresa deve atuar no mercado de forma a se identificar com 
as necessidades, por esse motivo o empreendedor deve conhecer através de pesquisas quais os 
fornecedores da sua matéria prima, quais os demandantes, quais os concorrentes e quais serão os 
seus preços e custos. Com essas informações é possível definir os seus produtos. 
4.4  Identificar fatores externos que poderão influenciar o negócio 
O empreendedor deve pesquisar legislação sobre o negócio (leis municipais, estaduais e federais), 
tributação sobre empregados, serviços e produtos (impostos), taxas de juros praticadas no 
mercado (selic e varejo), concorrência (onde está, preços, mercado), crescimento da economia 
(PIB – Produto Interno Bruto, nível de emprego e renda), exportações e importações (específico 
do ramo escolhido). 
4.5  Identificar fatores internos referentes ao negócio 
Tudo aquilo que pode incidir sobre o negócio, mas que depende exclusivamente da dedicação do 
empreendedor: promoções de vendas, propaganda, controle de custos, eficiência operacional, 
estoque, custo de pessoal, administração de contas a receber, previsão de receitas. 
4.6  Pontos fortes do negócio 
Variam conforme o ramo de atividade. São os aspectos positivos referentes ao empreendimento e 
que contribuem para o seu sucesso: produtos sem concorrência, preços mais baixos do que os 
concorrentes, serviços de qualidade, produtos de qualidade superior, atendimento, estratégia de 
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marketing (publicidade, distribuição, nichos de mercado, localização), capacidade financeira do 
empreendedor, capacidade de oferecer crédito aos clientes, ausência de dívidas ou outras 
obrigações fixas, eficiência das instalações, tempo de uso dos equipamentos, tecnologia atual, 
empregados motivados, contratos com clientes importantes, situação geral da economia. 
4.7 Pontos fracos do negócio 
É preciso identificá-los para trabalhar no sentido de reduzir sua importância, seja através de 
alternativas ou eliminação: concorrentes com serviços e produtos mais atrativos, concorrentes de 
grande porte, localização inadequada, falta de capacidade financeira, pouco conhecida no 
mercado, falta de treinamento do pessoal. 
4.8  Estrutura organizacional 
Se o negócio vai necessitar de empregados, é necessário que seja identificado o papel de cada um 
na organização, pois isso facilita o entendimento externo e o relacionamento interno: cargos, 
áreas de atuação, atividade de cada profissional, salários, treinamento. 
4.9 Estratégias do negócio 
É a visão de como ganhar competitividade e liderança com vantagens financeiras. Para isso, o 
empreendedor deve analisar todas as variáveis do seu mercado ( preços, concorrentes, demanda, 
produtos, ponto de venda e promoções) estabelecendo as melhores alternativas. No plano tático, 
ou seja, no plano das ações que deverão ser desenvolvidas para realizar a estratégia definida, 
pode- se pensar em: fixar os preços dos produtos e serviços num nível justo e competitivo, 
contratar e treinar funcionários competentes, valorizar  e recompensar os funcionários pela sua 
capacidade e dedicação, divulgar a empresa na mídia, estabelecer interatividade com o cliente, 
comprar produtos de distribuidores confiáveis e a preços competitivos, reduzir custos sem perda 
da qualidade, oferecer um ambiente acolhedor ao cliente. 
4.10 Plano operacional 
Contempla os aspectos operacionais que garantam à empresa o seu desenvolvimento, permitindo 
estabelecer comparações entre um ano e outro, bem como verificação das previsões e 
principalmente o crescimento das receitas e despesas,  assim, pode-se definir os itens: previsão de 
vendas, planejamento da produção, custeio dos produtos, previsão de lucro operacional, previsão 
do fluxo de caixa e balancete, balanço patrimonial simulado, planejamento financeiro, previsão 
de índices operacionais e financeiros. 
Essas informações deverão contribuir para a elaboração de um plano de negócios referente ao 
aproveitamento dos resíduos da raspa de couro. 
 
5 CARACTERÍSTICAS DOS RESÍDUOS DA RASPA DE COURO 
A raspa de couro é um material obtido a partir da etapa ribeira quando há uma divisão da pele em 
duas camadas, sendo a parte superior, a mais nobre, denominada flor e a inferior, parte  interna, 
denominada raspa. Tanto a parte nobre como a raspa, passam para a etapa seguinte que é o 
curtimento para transformar a pele em couro. O couro obtido a partir da raspa tem aplicação 
secundária ou pode ser um sub-produto normalmente vendido para terceiros (PACHECO, 2005). 
Quando o curtimento é concluído tem início a etapa de acabamento molhado onde o couro passa 
pelas fases físico -mecânicas de descanso, rebaixamento e recorte. Nessa etapa é que surgem os 
resíduos comumente descartáveis, tais como aparas, tiras curtidas, retalhos, serragem, pó e farelo 
de rebaixamento prensado. Esses resíduos sólidos da raspa de couro bovino apresentam 
características físicas que permitem a sua utilização no desenvolvimento de novos materiais que 
podem ser aplicados na construção civil devido sua resistência e adaptabilidade a outros materiais 
(PACHECO, 2005). 
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Quanto aos aspectos químicos apresenta elevado nível de cromo absorvido na etapa de 
curtimento mineral e quando descartado na natureza pode contaminar o lençol freático e 
plantações. No entanto, há um processo de descromagem do lodo do cromo permitindo que o 
cromo seja reutilizado quantas vezes for extraído no curtimento de peles. Trata-se de uma 
tecnologia inédita  e que possui aprovação da CETESB (SOUSA, 2005). 
A pele bovina se transforma em couro através de processos de limpeza, de estabilização e de 
acabamento, para a confecção de vários artigos, tais como: sapatos, bolsas, blusas, luvas, 
revestimento de mobílias e estofamento de automóveis etc. A transformação da pele em couro 
passa por três etapas conhecidas como: ribeira, curtimento e acabamento. Inicialmente a pele é 
retirada do bovino nos frigoríficos, onde passa por um processo de preparo para  armazenamento 
por curto período de tempo (6 a 12 horas) até que seja encaminhado para o curtume. Nesse 
processo,  a pele é banhada em tanque com fungicida. De acordo com informações obtidas em 
visita, no mês de abril de 2006,  ao Frigorífico Frigol Comercial Ltda, de Lençóis Paulista, SP, 
são retiradas em média 1000 peles por dia. Cada pele pesa em média 40 kg e é vendida ao preço 
de R$ 1,50 o kg para a BRACOL, Empresa do Frigorífico Bertin, Lins, SP. 
A qualidade do couro depende dos cuidados  na criação do rebanho, como o controle de parasitas, 
marcação para identificação do proprietário, manuseio, confinamento e transporte. Após o abate, 
a pele verde deve ser protegida contra ação de microorganismos através de fungicidas e 
preferencialmente colocadas em ambientes com baixa temperatura, por no máximo 12 horas. 
Quando for necessário estocar ou mesmo transportar em temperaturas mais elevadas, a pele deve 
ter um tratamento à base de sal, chamada cura. Nesse processo a pele pode ser armazenada por 
meses. Antes de iniciarem a ribeira, as peles são classificadas em função de seu peso e tipos de 
couros a serem produzidos. 
Na etapa de ribeira a pele passa por uma limpeza e eliminação de resíduos sólidos e líquidos que 
são utilizados como sub-produtos ou eliminados. Esse processo envolve tratamento químico que 
é feito em fulões (cilindros horizontais fechados, normalmente de madeira, dotados de 
dispositivos para rotação em torno de seu eixo horizontal, com porta na superfície lateral para 
carga e descarga das peles, bem como para adição dos produtos químicos). As etapas em fulões 
são: pré-remolho, remolho, depilação/caleiro, lavagens, descalcinação/purga, lavagem e píquel.  
Após a eliminação de resíduos a pele é preparada para reagir adequadamente  com os produtos 
químicos das etapas seguintes, o curtimento e o acabamento. 
Na ribeira a pele passa por um processo físico-mecânico, realizado manualmente e em máquinas 
específicas, onde são removidos fisicamente impurezas aderidas à superfície interna das peles, 
como gorduras, carnes e apêndices ( etapas pré-descarne e descarne) e fazer ajustes nas 
extremidades das peles (recortes). Nessa etapa ocorre a divisão da pele em duas camadas: a 
superior, lado externo das peles é a mais nobre e denominada flor e a inferior, lado interno das 
peles, denominada raspa. A raspa pode seguir o processo tal como a flor, no entanto,  deverá 
produzir couros para aplicações secundárias ou se tornar um sub-produto vendido para terceiros ( 
PACHECO, 2005) 
Na etapa do curtimento, tanto a parte nobre como a raspa,  são transformadas em couro através de 
três tipos de processos: curtimento mineral, curtimento vegetal ou curtimento sintético. No 
curtimento mineral o cromo é a principal substância empregada, por obter resultados mais 
rápidos e pela qualidade que confere ao couro. A fonte de cromo utilizada é o sulfato básico de 
cromo trivalente. O curtimento vegetal  utiliza o tanino contido em extratos vegetais e é 
geralmente utilizado em  produção de solas e de alguns tipos especiais de couro. O tanino 
apresenta alto custo. No curtimento sintético são empregados curtentes, em geral orgânicos, tais 
como: resinas e taninos sintéticos. Proporcionam  um curtimento mais uniforme e aumentam a 
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penetração de outros curtentes, propiciando melhor tingimento posterior. Geralmente são mais 
caros do que os outros curtentes (SOUSA, 2005). 
Sousa (2005) explica que os resíduos gerados na etapa de curtimento mineral são classificados 
em classe 1, por serem ricos em cromo trivalente ( Cr 3 + ) e em cromo hexavalente ( Cr 6+ ). A 
destinação destes resíduos é vista como nociva pela legislação ambiental. O cromo trivalente não 
é tóxico enquanto o cromo hexavalente é altamente tóxico e pernicioso à saúde. Tem efeito 
acumulativo, especialmente nos tecidos moles do corpo, como rins, fígado, seios, útero, próstata, 
coração, sistema respiratório e outros. As lesões provocadas nos órgãos em que se instalam 
produzem tumores quase sempre cancerígenas. As manifestações iniciais são discretas e 
facilmente confundidas com doenças comuns, como enjôos, dores de cabeça, náuseas, 
indisposições. A médio e longo prazo o acúmulo de cromo no organismo provoca danos 
irreversíveis. Portanto os resíduos de couro ao serem jogados em corpos d’água, aterros 
industriais ou lixeiras clandestinas possuem alto poder de contaminação.  Mesmo o resíduo sendo 
degradado no solo, o cromo permanece e pode ser absorvido por plantas que posteriormente 
servirão de alimentos aos animais e homens. 
De acordo com Pacheco (2005), a etapa de acabamento pode ser  subdividida em três etapas: 
acabamento molhado, pré-acabamento e acabamento final. O acabamento molhado corresponde à 
várias etapas, desde descanso, enxugamento até o engraxe dos couros. Confere ao couro algumas 
propriedades físicas e mecânicas, tais como: cor básica, resistência à tração, impermeabilidade, 
maciez, flexibilidade, toque e elasticidade. Descanso, enxugamento, rebaixamento e recorte são 
operações físico-mecânicas, enquanto as demais são banhos realizados em fulões. O pré-
acabamento vai desde as operações em cavaletes, estiramento e secagem até a impregnação. 
Todas operações físico-mecânicas, sendo que nesta última, aplica-se produtos à superfície dos 
couros, como polímeros termoplásticos, manualmente ou por meio de máquinas específicas. 
Estas operações têm a finalidade de dar algumas das propriedades físicas finais aos couros.  
O acabamento final é o conjunto de etapas que confere ao couro apresentação e aspecto 
definitivo. 
O resíduo gerado do processamento da raspa de couro curtido ao cromo é proveniente da 
máquina de rebaixar, uma operação utilizada para uniformizar a espessura do couro curtido. 
Cada couro curtido propicia de 2 a 3 kg de serragem. O beneficiamento de uma tonelada de pele 
pode gerar 100 kg de farelo de rebaixadeira como resíduo sólido.  Atualmente, o Brasil gera em 
torno de 375 toneladas de serragem/dia. O confinamento e transporte dessa serragem é  
complicado e acaba saindo mais caro devido ao volume.  A alternativa para diminuir o volume é 
a prensagem. O farelo de rebaixadeira in natura apresenta cerca de 40% de umidade. A maior 
parte da serragem é armazenada ou depositada em aterro industrial. A queima desse resíduo em 
caldeira, ou mesmo incineradores, não é aconselhada, principalmente no caso de farelo curtido ao 
cromo, devido a possibilidade de conter em suas cinzas cromo IV, potencialmente mais tóxico 
que o cromo III. 
Renófio (2002) explica que os primeiros estudos com raspas de couro mostraram que podem ser 
utilizadas na fabricação de tijolos e pisos, pois foram feitos ensaios de caracterização física e 
mecânica dos tijolos fabricados com 20% de resíduos de couro adicionados à massa  de cimento, 
mostrando resistência à compressão simples superior aos de barro cozido. Também, os tijolos e 
pisos  (placas) feitos com o resíduo das raspas de couro oferecem melhores condições térmicas do 
que os tijolos e pisos comuns. 
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6 CONCLUSÃO 
O desenvolvimento conceitual sobre gestão ambiental mostrou que a inclusão de práticas de 
proteção ambiental à organização representa uma oportunidade de trabalho e desenvolvimento 
numa visão sistêmica.  
Na gestão de projetos houve a apresentação do método MS Project, da Microsoft, como uma 
alternativa para o desenvolvimento do projeto específico sobre as raspas de couro, permitindo 
acomodação das várias fases previstas. 
Como o aproveitamento das raspas é uma oportunidade de negócio e não apenas uma idéia, pois 
o material já vem sendo desenvolvido e possui protótipo na UNESP Bauru, torna-se necessário 
avaliar o potencial da oportunidade através de estudos sobre a demanda de mercado, tamanho e 
estrutura do mercado e análise de margem. 
Plano de negócios, através de conceitos e fases, mostrou que é necessário elaborar planejamento 
para que o empreendedor tome decisões  com maior possibilidade de acerto. 
Raspa de couro é um material obtido com a divisão da pele bovina em duas partes: couro e raspa 
de couro. Ambas apresentam fins industriais específicos, porém a raspa é um material menos 
nobre do que o couro e o resíduo que contém cromo, obtido a partir de uma das etapas do 
processo geralmente é descartado, podendo contaminar o meio ambiente.  
Este, portanto, é o motivo da preocupação em estudar a possibilidade de aproveitamento desses 
resíduos como forma de contribuir para o desenvolvimento de um novo produto gerando uma 
atividade econômica e social que também possibilite a redução da emissão de poluentes no meio 
ambiente. 
A pesquisa bibliográfica realizada sobre gestão ambiental, gestão de projetos, plano de negócios e 
resíduos da raspa de couro permitiu a ampliação dos conhecimentos e a reflexão sobre a forma de 
desenvolvimento deste projeto. 
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