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 Resíduos Têxteis  

  

O Observatório da Moda do Centro Universitário UNA – Unidade 
Divinópolis, tem como objetivo trazer informações relevantes aos 
gestores de negócios relacionados à moda. Nesta edição, o tema 
abordado foi a reciclagem de resíduos provenientes da indústria de 
moda em geral. 
 
A pesquisa constante desta edição foi realizada entre os dias 05 e 20 de 
novembro de 2020, com levantamento realizado de forma qualitativa 
nos principais websites sobre o assunto e através de contato direto com 
as empresas citadas. 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
 
Toda empresa do ramo industrial é obrigada a fazer a destinação correta 
do seu lixo, fazendo com que as empresas de reciclagem tenham uma 
alta demanda. Este lixo é classificado em três categorias, classes 1, 2A e 
2B, e cada uma delas possui características específicas: 
 

• Classe 1: Resíduos que não tem como serem reaproveitados, 
pois contém aditivos químicos que causam alto risco de 
contaminação. 

• Classe 2A: Resíduos que podem ser reciclados, como papel, 
plástico e metal.  

• Classe 2B: Resíduos que contém aditivos químicos em menor 
escala, que podem ser reutilizados após passarem por processos 
de aumento de temperatura. Um exemplo de resíduo classe 2B 
é o courvin, que quando aquecido se transforma em borracha 
que pode se transformar em tiras e solados de borracha. 

  
É importante salientar que a escolha da empresa que realizará a reciclagem deve ser feita com cautela, 
prezando seriedade e responsabilidade. Empresas de confiança emitem notas fiscais, fazem todas as 
destinações corretas dos resíduos e contam com acompanhamento de engenheiro ambiental. 
 
INCENTIVO AO DESCARTE SUSTENTÁVEL E RECICLAGEM DE RESÍDUOS TÊXTEIS 
 
1. Divinópolis 
Na cidade de Divinópolis, o SINVESD (Sindicato das Indústrias de Vestuário de Divinópolis) oferta 

palestras e orientações aos empresários a fim de encaminhá-los a empresas especializadas no 

tratamento de resíduos têxteis. Recentemente, antes da pandemia, aconteceu uma reunião em que o 

diretor do SINVESD, Marco Ribeiro, apresentou aos membros do Poder Executivo, a secretária de 

Planejamento Urbano e Meio Ambiente a empresa Realix Engenharia Ambiental. 
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2. Nova Serrana 
Em Nova Serrana, recentemente ocorreu a realização de uma audiência na Câmara Municipal em que  
as associações de coletores, associações de reciclagem, associação de moradores, CODEMA, Prefeitura, 
Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Polícias Civil e Ambiental, Ministério Público, 
representantes de órgãos ambientais estaduais, Legislativo e da OAB e outras instituições puderam 
debater sobre as questões ambientais relacionadas ao lixo industrial, lixo urbano e lixo hospitalar, desde 
a coleta até a destinação final. 
 
EMPRESAS E ENTIDADES DA REGIÃO ESPECIALIZADAS EM RECICLAGEM DE RESÍDUOS TÊXTEIS 
 
Há algumas empresas e entidades especializadas em reciclagem e no descarte correto de resíduos 
têxteis e industriais aqui na região. As mesmas possuem significativa demanda, devido a necessidade 
das empresas de descartar de forma correta seus resíduos. A seguir estarão os contatos e uma breve 
descrição das principais empresas: 
 
Divinópolis: 
 

• REFITEC – Reciclagem de Fios e Tecidos 
Centro de reciclagem especializado em resíduos têxteis. 
Contato: (37) 3215-6632 
Endereço: Rua Marco Antônio da Silva, 551 - Dulphe Pinto de Aguiar, Divinópolis – MG 
 

• ONG LIXO E CIDADANIA 
“Seu principal trabalho está na mudança da visão tradicional do gerenciamento de resíduos sólidos 
onde o que impera é o tratamento da questão do lixo no seu mero aspecto tecnológico, buscando a 
conscientização de que isto é antes de tudo uma questão social, que envolve os grupos e os 
indivíduos que trabalham com lixo.” 
Contato: onglixoecidadania@gmail.com 
Endereço: Rua Bolívia, 751 - Santa Rosa, Divinópolis, MG 

 
 
Nova Serrana: 
 

• RECITRAM – Reciclagem e Transporte 
Empresa especializada em retirada e destinação correta de resíduos. 
Contato: (37) 3226-7225 | (37) 99158-7665 
Endereço: Av. Renato Pinto do Amaral, 920 - Santa Sara, Nova Serrana – MG  

 

• RECOM – Comércio de Resíduos   
Serviço de gerenciamento de descartes. 
Contato: (37) 3225-3067 
Endereço: Rua dos Jacarandás, 465 - Novo Horizonte, Nova Serrana – MG 

 
 


