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INTRODUÇÃO

A indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, 20% da poluição da água

esta associada a indústria têxtil e 23% dos agrotóxicos, pesticidas e herbicidas produzidos no

mundo são usados direta ou indiretamente para a produção de tecidos. Além disto, 10% das

emissões globais de CO2 são gerados pela indústria têxtil. Assim, além de poluir o meio

ambiente no seu processo de produção dados mostram que 85% das roupas vão parar no lixo,

sendo que até 95% desse material poderia ser reciclado ou reutilizado. Portanto ao adquirirmos

uma peça usada, diminuímos em até 82% o impacto ambiental.(wwwrepassa.com.br).

A indústria têxtil e de confecção gera diversos impactos ambientais, como por exemplo:

uso de materiais tóxicos a saúde humana e ao meio ambiente, tais como fertilizantes,

inseticidas e pesticidas na produção de fibras naturais, elevado consumo de água no cultivo,

poluição aquática, geração de resíduos resultante do elevado consumo de artigos de vestuário .

ALWOOD, et al., 2006

Os artigos têxteis podem representar um perigo real à saúde dos indivíduos e ao meio

ambiente depois de serem descartados e dispostos em aterros sanitários por conter elementos

químicos nocivos utilizados como corantes ou mordentes para fixação de corantes e pigmentos

nas fibras. ZONATTI W. F., 2016.

Movimentos que buscam a sustentabilidade e o consumo consciente crescem a cada

dia no mundo todo. Entre os setores que se destacam está a produção de algodão sustentável,

onde o país é o maior fornecedor do mundo, e está entre os cinco maiores produtores e

exportadores de pluma. É o campeão mundial em produtividade do algodão sem irrigação, onde

mais de 95% das plantações dependem apenas da água da chuva para se

desenvolver.( https://guiatextil.com/noticia/moda-sustentavel-brandili-adere-ao-sou-de-algodao-

e-se-une-a-movimento-que-busca-consumo-consciente-na-moda-5883/)

Os hospitais consomem muito tecido desde seu setor de hotelaria em roupas de cama e

banho, até em rouparia para pacientes e funcionários, em especial dentro dos centros cirurgicos,

com campos, rampers, roupas para toda equipe. O HCFMB possui um protocolo para limpeza

de roupas e campos cirúrgicos para uma nova utilização. Muitos destes materiais, ao passarem

por todo o processo de limpeza são danificados, alguns são reformados mas depois de um

tempo tornam-se inadequados não sendo mais possível serem reutilizados. Em média o HC

gera 70 kg de tecido inservível por semana.

O Núcleo de Hospitais Sustentáveis (NHS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina de Botucatu (HCFMB), pensando no problema do descarte do tecido inservível gerado

no HCFMB estabeleceu em 2020 parceria com a uma empresa privada para descarte destes.

http://www.brandili.com.br/
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OBJETIVO

Buscar alternativas e estabelecer estratégias de descarte adequado de tecidos inservíveis do

HCFMB, levando em consideração aspectos da sustentabilidade ambiental, econômica e social

DESENVOLVIMENTO

O HC produz em torno de 70 Kg por semana de tecido inservível e há alguns anos vinha

estocando todo o tecido inservível (sobra de tecidos da costura, roupas cirúrgicas, lençóis, e campos

cirúrgicos danificados, entre outros) em busca de um destino ambientalmente correto e

financeiramente adequado. Anteriormente este material era incinerado e depois que o NHS identificou

isto, foi solicitado interromper o processo de incineração e estocar este material até encontrar um

destino mais adequado.

Várias buscas em empresas de cunho socio ambiental foram realizadas, mas sem sucesso

pois o HCFMB teria que ter um custo elevado em transporte ou mesmo de aquisição do produto que

seria produzido com os tecidos, como a produção de cobertores corta frio para moradores de rua, mas

o HCFMB teria que comprá-los. Mesmo a ideia sendo muito boa não conseguimos parceria com a

Prefeitura de Botucatu para aquisição destes cobertores e continuamos procurando novas empresas.

Em março de 2020, o NHS junto com setor de compras do HCFMB conseguiu estabelecer uma

parceria com uma empresa privada, a Empresa Tecnopano (Tecnologia Ambiental em Panos). Esta

empresa possui toda documentação regulamentada nos devidos órgãos competentes, é preocupada

com a preservação do Meio Ambiente, e atua fornecendo, recolhendo e destinando corretamente os

panos industriais, além de disponibilizar a Documentação Ambiental do descarte, regularizando seus

clientes perante aos órgãos da região.

RESULTADOS OBTIDOS

Foram encaminhadas para a empresa Tecnopano 12 toneladas de tecido inservível do

HCFMB, em dois fretes, finalizando em março de 2020 e sem custo adicional para o HCFMB. Se este

material fosse incinerado o HCFMB iria onerar R$ 20.280,00.

Estes 12.000 quilos de tecidos (resíduos de materiais têxteis) foram descaracterizados e

transformados, gerando:

- 27.000 panos para limbeza industrial (8.100 quilos de tecido)

- 2.400 Eco bags para transporte ( 800 quilos de tecido)

- 1.900 quilos de tecidos para desfibramento, reaproveitamento e transformação em fios de

algodão reciclado.

Essa ação do HC contempla o objetivo 17 da ODS – Parcerias em prol de metas, e com o 13-

Combate as alterações climáticas, da Agenda 2030.



Esta conquista foi fruto da perseverança do NHS do HCFMB em buscar uma alternativa

ambientalmente e economicamente adequada para descarte deste tecido e com uma parceria com o

Setor de Compras do HCFMB.

Foi estabelecido um acordo, que a cada dois meses, ou quando tiver estocado uma

quantidade mínima de 2.000 Kg, a empresa virá retirar o tecido inservível, sem custo nenhum para o

Hospital e que ao mesmo tempo dará um destino ambiental adequado.

Recebemos muitas pressões para que párassemos de estocar e desse logo um destino.

Sempre algum gestor queria desistir e mandar para incineração, mas conseguimos o destino que

buscávamos.

Como destacado na introdução a indústria têxtil tem uma grande colaboração para agravar a

degradação ambiental e mudanças climáticas e ações que visem minimizar este impacto são

fundamentais. E como os hospitais geram um grande volume de tecidos inservíveis devemos pensar

em um destino não somente pensando na biossegurança, mas cada vez mais trazer para a pauta a

questão ambiental e sustentável para os gestores dos hospitais, a fim de implantar protocolos que

insiram o olhar socioambiental aliado ao financeiro.

Agradecemos a Superintendência do HCFMB pelo apoio de sempre e ao Elioci Gomes de

Souza e Patricia Moratelli da Gerência de Compras e Contratos do HCFMB que se empenharam em

identificar uma empresa para destinação deste tecido e a Enf. Cristiane R. Fortaleza, que durante anos

buscou, junto a Comissão do NHS, um destino correto para todo este tecido.
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Tecido inservível acumulado

Carreta da empresa carregada com o tecido inservível

Produto final - confeccionado com tecido inservível do HC


