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Resumo: A água é o recurso natural em maior abundância no nosso planeta e imprescindível
para todos os seres vivos. No entanto, tem diminuído significativamente a escassez dos
recursos dos recursos hídricos e o aumento dos conflitos pelo uso da água. Nesse sentido,
gerou a emergência em se criar projetos de conservação, tratamento e de reutilização da
água, através de uma gestão adequada dos recursos hídricos. O reuso de água constitui-se
em prática de racionalização e de conservação de recursos hídricos, conforme princípios
estabelecidos na Agenda 21. Neste contexto questionamos: Quais são os processos de gestão
dos efluentes gerados pelas lavanderias hospitalares no município de Tangara da Serra/MT?
O presente estudo tem por objetivo analisar os processos de gestão dos efluentes gerados
pelas lavanderias hospitalares visando a qualidade e sustentabilidade do meio ambiente e
avaliar a viabilidade, econômica, social e ambiental, para implantação de estação de
tratamento de efluentes hospitalar, para reutilização em fins menos nobre. Esse estudo se
caracteriza como pesquisa qualitativa, a metodologia empregada será pesquisa em campo,
entrevistas, bibliografias e normas. A Constituição de 1988 aborda, no artigo 23, que é
competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios protegerem o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer das formas (inciso VI). No Brasil a Lei 9.433
de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), em seus Art. 1º e Art. 2º são abordados seus
fundamentos e objetivos, abrangendo questões de racionalidade no uso da água e
sustentabilidade, favorecendo ao reúso como forma de alcançar tais objetivos. A viabilidade
econômica, social e ambiental para implantar uma Estação de Tratamento de efluentes, que
tratará além da água utilizada na lavanderia, todo efluente gerado no hospital. Baseado nos
resultados encontrados será proposto um “Plano de viabilidade econômica do reúso da água
hospitalar na cidade de Tangará da Serra, MT”, subsidiará os legisladores e órgãos
fiscalizadores para tomada de decisão em relação o descarte indevido de efluentes,
especialmente das lavanderias hospitalar, que atualmente é descartado direto na rede de
esgoto pública, sem o devido tratamento, o que gera dano ambiental, e é consumado um
crime ambiental.
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