
 

1 

RECICLAGEM TRANSFORMADORA — TRANSFORMANDO RESÍDUOS E 
REALIDADES 

 
 O projeto Reciclagem Transformadora, iniciado em janeiro de 2021, tem por 
finalidade realizar a triagem de 100% dos resíduos recicláveis dentro do próprio 
Hospital, por meio da Central de Transformação de Resíduos, garantido o sigilo das 
informações contidas nos materiais descartados, agindo para a transformação social 
através da geração de emprego e renda, e destinando corretamente os resíduos com 
potencial de reciclagem ou reaproveitamento selecionados após a triagem.   
 Também realiza o descarte de restos alimentares, triturando-os e depositando-
os na composteira natural, gerando composto orgânico e biofertilizante que é usado 
na estufa agrícola da Instituição que produz alimentos que são disponibilizados no 
Restaurante do Colaborador para consumo. Mas a estufa agrícola também serve para 
oferecer treinamentos sobre manejo de vegetais e do solo, práticas de plantio de 
hortaliças, chás e temperos, além do plantio de sementes que,  quando viram mudas, 
são doadas para centros sociais ligados ao Instituto Moinhos. 
 Tem como objetivos específicos: 
- Garantir a reciclagem de 100% do resíduo reciclável; 
- Garantir o reaproveitamento de 100% dos resíduos de uniforme e enxoval; 
- Contratar pessoas de regiões em estado de vulnerabilidade social; 
- Inclusão de pessoas com necessidades especiais e acima de 50 anos de idade; 
- Aumentar a quantidade de material que retorna como produto através da economia 
circular; 
- Reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 
- Garantir a compostagem de 100% das cascas dos hortifrutis gerados no pré-preparo 
dos alimentos; 
- Realizar plantio de árvores frutíferas nativas em centros sociais em regiões em 
estado de vulnerabilidade social; 
- Realizar treinamentos de conscientização ambiental para colaboradores na estufa 
agrícola. 
 Através do projeto Reciclagem Transformadora, o Hospital Moinhos de Vento 
vem conseguindo: média mensal de 11 (onze) toneladas de papéis encaminhados 
para reciclagem; média mensal de 870 (setecentos e setenta) rolos de papel higiênico 
de 300 metros retornando como produto para ser utilizado no próprio hospital; 
economia média/mensal de R$ 7.000,00 em gastos com papel; inclusão, através da 
contratação, desde o início do projeto, de 6 (seis) colaboradores com mais de 50 anos, 
além de 3 (três) PCDs; 1.200 mudas entre hortaliças e chás plantados em centros 
sociais em comunidades em estado de vulnerabilidade social; plantio de um pomar 
com 60 árvores frutíferas nativas da região em centros sociais em comunidades em 
estado de vulnerabilidade social; mais de 600 colaboradores treinados em oficinas de 
educação ambiental sobre plantio, compostagem, manejo de solo e práticas de cultivo 
de plantas; confecção de mais de 2.000 sacolas ecobags desde o início do projeto 
TNT em 2020; remoção de cerca de 2 toneladas mensais de resíduos que iriam para 
aterro sanitário, redução na despesa com encaminhamento dos materiais e o retorno 
médio/mensal de 7 mil sacos de 60 litros para resíduos. 
 O projeto continua cada vez mais forte, com maior adesão e expansão para 
parcerias com outros centros sociais das comunidades do entorno do hospital, e com 
empresas que possam transformar outros materiais segregados retornando insumos 
para o próprio hospital.  


