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5 CONCLUSÃO
A partir do estudo realizado verifica-se que a indústria calçadista tem forte potencial

de estudo para o uso de ferramentas de gestão ambiental devido a diversidade de

materiais utilizados no seu processo. Constatou-se que o setor já apresenta projetos

relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade e que todos possuem algum nível

de consciência ambiental, mas nem todos os colocam em prática, como pode ser

observado nos questionários e nos sites.
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1 INTRODUÇÃO
Devido a herança cultural oriunda dos imigrantes alemães que se instalaram na

região do Vale do Rio dos Sinos, trazendo consigo a agricultura, criação de animais

e artesanato principalmente artigos de couro, tradicionalmente, a região sul possui

forte incidência da indústria calçadista. Contudo, esse tipo de produção artesanal

evoluiu e começou a trabalhar com curtumes e algumas máquinas para elevar a

produção de calçado. Assim se passa parte da história do Rio Grande do Sul,

atualmente um dos maiores centros de produção de calçados do mundo. Por haver

um grande número de empresas, e alguns resíduos gerados por elas serem

perigosos, a destinação correta é importante, tanto para atender a legislação como

também para mostrar o valor socioambiental das empresas.

2 OBJETIVO
- Mapear as empresas de calçados associadas a uma organização nacional e os

possíveis aterros que recebem resíduos destas empresas no estado do Rio Grande

do Sul.

- Além de avaliar o gerenciamento de resíduos e subprodutos ou projetos do ponto

de vista ambiental das próprias fábricas.
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