1. Categoria (marque apenas uma opção)
( x ) Gestão de Resíduos
( ) Uso/Manejo Sustentável dos Recursos Naturais
( ) Inovação na Gestão Pública
( ) Destaque da Rede A3P
( ) Categoria Especial: Combate ao Lixo no Mar

2. Nome da prática (o mesmo informado na ficha de inscrição)
Valorização de Tyvek® oriundos de plantas indústrias do Instituto Butantan

3. Data de início da implantação
31/07/2018.

4. Descrição (Até 1500 caracteres, incluindo espaços)
Foi criado um grupo técnico multidisciplinar envolvendo as áreas de Engenharia de Processos,
Gerência de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente (SMA), Comissão de Biossegurança, área
de Controle Microbiológico e usuários das áreas produtivas do IB, com objetivo de substituir as
vestimentas laváveis e reutilizáveis pelas de uso único conhecidas como Tyvek®, da DuPont.
Esse produto é mais resistente, tem melhor custo-benefício e versatilidade do que tecidos,
maior resistência a peso, absorve pouco ou nada de umidade, é forte e resistente a rasgos, além
de ser 100% reciclável. Também geram menor impacto ambiental, pois, além de recicláveis,
não utilizam recursos naturais para higienização. Por serem descartáveis, as novas vestimentas
evidentemente causariam um aumento na produção de resíduos relevante e, por conta disso, a
equipe buscou alternativas de valorização através da logística reversa para a reciclagem. A
responsabilidade técnica ficou a cargo de uma startup que iria realizar as coletas e outras
atividades de logística, aplicar os treinamentos e a tecnologia necessária para reciclagem do
resíduo e confecção de lonas.

5. Histórico e Justificativa (Até 1500 caracteres, incluindo espaços)
O IB possui uma área industrial dedicada à produção de imunobiológicos para uso humano (vacinas
e soros) que atende as Boas Práticas de Fabricação (BPF) – RDC n° 17/2010 da ANVISA. As áreas
produtivas das indústrias contam com salas limpas com níveis de contaminação controlada, onde é
necessária a utilização de vestimentas de proteção específicas. Nesses locais eram utilizadas
vestimentas laváveis fornecidas por uma empresa especializada. Entretanto, falhas de logística e o
desgaste no tecido devido a sucessivas lavagens e esterilizações, degradavam facilmente o produto,
comprometendo sua eficácia, além de gerar efluentes e demandar o uso de substâncias químicas
para limpeza.
O contrato apresentava alto custo para a instituição e ainda era necessário disponibilizar equipe
interna de colaboradores do IB dedicada para a gestão desse documento, o que aumentava ainda
mais o custo total do processo.
Por conta disso, o IB desenvolveu um projeto com o objetivo de substituir as vestimentas laváveis e
reutilizáveis pelas de uso único conhecidas como Tyvek®, da DuPont, visando o desenvolvimento
de metodologias produtivas que contribuam para preservação ambiental, evitando esgotamento dos
recursos naturais e a poluição dos ambientes naturais.

6. Objetivos
Substituir as vestimentas laváveis e reutilizáveis pelas de uso único, redução de custos, eliminar
aspectos ambientais relacionados a efluentes e mitigar o consumo de recursos naturais, além de
aplicar a gestão dos resíduos que passaram a ser gerados a partir do uso das vestimentas
descartáveis.

7. Atividades
Após determinada a mudança para a vestimenta descartável, a SMA entrou em contato com a
DuPont para firmar uma parceria com o objetivo de viabilizar o retorno dos resíduos ao seu
processo industrial. A startup foi apresentada pelo fabricante e um projeto piloto foi iniciado nas
cinco áreas determinadas pela SMA, nas quais o EPI não teria contato com material biológico:
1. Formulação;
2. Envase;
3. Soros;
4. Controle Biológico;
5. Estoque;
6. Laboratório de Influenza.
Foi realizada uma reunião entre o fabricante, IB, startup e áreas participantes como forma de
integrar, divulgar e explicar o projeto a todas as partes. Uma visita de diagnóstico foi realizada em
todas as áreas com intuito de entender o fluxo do resíduo, desde a geração, passando pelo
armazenamento e transporte interno. Todas as áreas de armazenamento final (antes do transporte
externo) também foram visitadas para verificar a qualidade e capacidade de receber o resíduo, pesar
e prensar. Analisados todos os locais e logística, foi iniciado o projeto piloto.

8. Descreva a abrangência e o público-alvo direto e indireto
O projeto se aplica aos locais onde as vestimentas laváveis eram utilizadas, como laboratórios e
fábricas do IB produtores de vacinas e soros. O público direto são os trabalhadores que utilizam as
vestimentas como EPI para suas atividades laborais. Indiretamente o projeto abrange o setor
administrativo e os profissionais responsáveis pela gestão de contratos, e o operacional de resíduos,
que deverá coletar o material gerado sempre que necessário.

9. Resultados Alcançados
9.a. Componente Ambiental (Até 600 caracteres, incluindo espaços)
Ao longo do ano de 2019 foram desviados do aterro sanitário cerca de quatro toneladas de
resíduo de Tyvek®, com previsão de cinco toneladas até o fim de dezembro (figura 9). São
empregados até 10% de Tyvek® na produção das lonas, que são enviadas até Cambé/PR para
reciclagem e confecção de diferentes tipos e tamanhos de lonas usadas como barreira contra
umidade, chuva e proteção aos raios UVA e UVB com aplicações na indústria, agricultura,
construtoras, proteção de cargas e automóveis ou em residências.

Figura 1: Geração de Tyvek® mensalmente.

9.b. Componente Econômico (Até 600 caracteres, incluindo espaços)
Como citado anteriormente, a opção do Tyvek® em detrimento das vestimentas laváveis
trouxe ganho financeiro relacionado ao custo do contrato, 5% menor no modelo atual. Outras
economias diretas relacionadas ao projeto estão na eliminação de equipes internas dedicadas à
gestão desse contrato e lavagem do EPI e compra de produtos químicos.
Considerando o volume gerado até o fim de novembro de 2019, o custo de destinação seria
de R$ 6165,11, valor hoje economizado com o projeto em andamento. É estimada uma economia de
R$ 7454,15 de recursos públicos até o final de 2019.

9.c. Componente Social (Até 600 caracteres, incluindo espaços)
O IB como instituição pública voltada a saúde, aplica recursos de maneira a trazer benefícios
à população. Nesse contexto, a economia financeira e a melhoria no desempenho ambiental
representam maior responsabilidade e respeito com o dinheiro público e com os contribuintes.
A saúde do trabalhador também foi um dos ganhos sociais importantes do projeto, pois o
Tyvek® possui certificações que atestam sua segurança ao trabalhador. Entre elas estão a ISO
16602 para riscos químicos e a EN 14126 para biológicos, tornando o EPI apto a ser utilizado em
diversos níveis de biossegurança.
9.d. Repercussão da prática no comportamento/atitude dos públicos-alvo (Até 600
caracteres, incluindo espaços)
Foi realizada uma pesquisa de satisfação com os usuários do Tyvek® para atestar sua
qualidade e benefício aos trabalhadores. O questionário avaliou o conhecimento quanto ao destino
do EPI, conduta no momento do descarte, eficácia da sinalização e impacto da substituição na rotina
do trabalhador. As figuras de 2 a 6 demonstram os resultados obtidos.

Figura 2: Resultado da questão "Você descarta os Tyvek® nos coletores sinalizados?".

Figura 3: Resultado da questão "Para onde são enviados os Tyvek® descartados?".

Figura 4: Resultado da questão "Sobre a substituição das vestimentas antigas pelo Tyvek®, você acha que:".

Figura 5: Resultado da questão "Para você a reciclagem dos Tyvek® é:".

Figura 6: Resultado da questão "A sinalização e os coletores para Tyvek®:".

A percepção dos usuários quanto à implementação dos Tyvek® é positiva (figura 4), o que
corrobora com a proposta do projeto. Todos têm conhecimento de que o EPI é reciclado após o
descarte e de que isso é importante para o meio ambiente e a sinalização se mostrou eficiente para
mais de 85% dos participantes.

9.e. Descrever os problemas encontrados durante a implantação da prática, incluindo
os internos e externos, se existentes.
Um dos principais obstáculos encontrados na gestão de praticamente qualquer projeto
relacionado a resíduos é a resistência à mudança de rotina por parte dos funcionários. O período de
adaptação aos novos procedimentos e, muitas vezes, a indisponibilidade em colaborar com as ações
foram os maiores desafios do presente projeto, uma vez que o componente humano é essencial para
a correta segregação do material a ser reciclado. Por conta disso, os colaboradores foram
conscientizados constantemente e reforços são aplicados periodicamente para manter os resultados
satisfatórios ao longo do tempo.
Do ponto de vista técnico a presença de aviamentos nas vestimentas, como linhas e
elásticos, são fatores que dificultam o processo de reciclagem, pois são considerados impurezas.
Dessa forma, a principal dificuldade em reciclar os macacões de Tyvek® está justamente na retirada
destes outros tipos de materiais.

10. Estrutura, mecanismo e recursos humanos, financeiros e materiais destinados à
implantação e gerenciamento da prática.
Nenhum recurso financeiro da instituição foi empregado na realização desse projeto, sendo todos os
custos assumidos pela fabricante e startup responsável pelo operacional, incluindo veículos e
transporte interno e externo. Outros recursos como locais e containers de armazenamento e prensa
para composição dos fardos já estavam disponíveis para uso.

11. Servidores necessários para implantação da prática.
Parte da equipe de Segurança e Meio Ambiente composta por três pessoas: uma Engenheira
Ambiental, uma Gestora Ambiental e a Gerente de Segurança e Meio Ambiente, além da equipe
operacional do setor.

12. Potencial e forma de replicação da prática em outras instituições da administração
pública, direta ou indireta, federal, estaduais ou municipais.
O IB apresenta características distintas da maior parte das instituições públicas do país, dessa
maneira a aplicação da iniciativa descrita é limitada. Os outros laboratórios especiais vinculados à
secretaria da saúde do Estado de São Paulo possuem potencial para desenvolvimento de ações

similares no âmbito ambiental, econômico e social.
Entretanto, o conceito aplicado ao presente projeto pode ser replicado em qualquer instituição
pública através da coleta seletiva e reciclagem de resíduos em geral, promovendo economia ou
receita com venda de materiais recicláveis, por exemplo.

13. Forma de acompanhamento.
Cada coleta realizada pela startup responsável pela operação é acompanhada e fotografada pela
equipe SMA para verificar a pesagem do material e logística do processo. Os valores coletados
alimentam uma planilha de controle para verificar o andamento do projeto e eventuais problemas
que surjam. A startup também gera um relatório para reportar o andamento do projeto a Dupont.

14. Outras evidências, informações e comentários que julgar relevantes para a descrição da
prática
Atualmente a startup responsável está explorando novas rotas de reciclagem voltadas à aplicação de
Tyvek® em produtos rígidos e de grandes dimensões, obtidos a partir de uma técnica chamada
rotomoldagem. Vasos, tanques e containers são produtos que podem ser confeccionados com
Tyvek® no futuro, por exemplo. Os testes ainda não foram concluídos, mas permanecem em
andamento para o desenvolvimento desses novos materiais.
Na ausência do programa de reciclagem os trajes seriam encaminhados em conjunto com resíduos
comuns, respeitando o fluxo dessa categoria e onerando seus custos. Para transporte externo, os
resíduos comuns são armazenados em containers de 1000 l até serem coletados. A economia
calculada foi obtida com base na taxa aplicada para cada container coletado pela empresa de
transporte a fim de realizar a logística desse material ao aterro sanitário.

