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COLABORE COM O MEIO AMBIENTECOLABORE COM O MEIO AMBIENTE

ORIENTAÇÕES SOBRE COLETA DOS RESÍDUOS 

➢ Verifique no site da Prefeitura de sua cidade se existe coleta seletiva e os dias de coleta e separe os

resíduos recicláveis de acordo com orientações do Município. Se a sua cidade não tiver coleta seletiva,

separe materiais recicláveis e entregue em unidades de triagem.

➢ Acesse o link do site da COMCAP abaixo e informe-se do roteiro - dia e hora do serviço de coleta

seletiva para Florianópolis: http://portal.pmf.sc.gov.br/servicos/?pagina=servpagina&id=260

➢ Para os resíduos orgânicos, uma boa sugestão é a compostagem, que os transforma em adubo que

pode  ser  utilizado  em  hortas  caseiras  ou  em  grandes  plantações,  dependendo  da  composteira.  Em

Florianópolis,  no Parque Ecológico do Córrego Grande existe o  Projeto Reciclagem Orgânica da Família

Casca do  Departamento  de  Engenharia  Rural  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC)  que  recebe  os

resíduos orgânicos da comunidade, e posteriormente a comunidade pode se beneficiar do produto final.

➢ Outro  resíduo  de  grande  relevância,  que  também é  gerado  das  atividades  humanas  quanto  à

alimentação, é o óleo de cozinha. Este resíduos é altamente poluente quando sua destinação final se dá de

forma incorreta. Além de entupir os encanamentos das residências, também pode causar grandes impactos

ao meio ambiente. Pesquisas afirmam que 1 litro de óleo de cozinha pode tornar 1 milhão de litros de água

imprópria para  o consumo humano, ou seja, a disposição incorreta deste resíduo encarece o tratamento

das águas, e assim traz prejuízos para a administração pública. Dentre as alternativas de reciclagem, o óleo

de cozinha pode ser encaminhado para fazer sabão ou ser beneficiado para a produção de biocombustível.

O  link  a  seguir  informa  pontos  que  coletam  o  óleo  de  cozinha  usado  em  Florianópolis:

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.phpcms=saiba+o+que+fazer+com+o+oleo+de+c

ozinha+usado&menu=5
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➢ Com o crescimento da indústria de tecnologia, cada vez mais surgem novos produtos eletrônicos  e

em grande quantidade.  Assim,  surge um grande problema:  a disposição final  destes  produtos  quando

atingem o final da sua vida útil. Por definição,  Resíduo eletrônico  ou lixo eletrônico, é o termo utilizado

para qualificar equipamentos eletroeletrônicos descartados ou obsoletos. A definição inclui computadores,

televisores,  telemóveis/celulares, entre outros  dispositivos.  Na Grande Florianópolis,  algumas empresas

trabalham no ramo da reciclagem dos resíduos eletrônicos, sendo assim trabalham como ponto de coleta

voluntário. Segue link com o nome de algumas empresas que recebem este tipo de resíduo:

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.phpcms=residuo+eletroeletronico+o+que+fazer

&menu=5 

➢ Lâmpadas, pilhas e baterias são utilizadas em muitas das ações do nosso dia a dia e da mesma

forma que nos preocupamos com os outros tipos de resíduos, também precisamos dar uma atenção a elas.

Por conterem metais pesados de difícil remoção nos tratamentos convencionais e por causarem diversas

doenças são tratadas como lixo tóxico. Uma alternativa para descarte deste tipo de resíduo é a logística

reversa na qual você devolve as lâmpadas, pilhas e baterias ao local de compra. Caso isso não seja possível,

acesse o link e veja os locais que coletam esse resíduo em Florianópolis:

https://maps.google.com.br/maps/msie=UTF8&msa=0&msid=112878757261060890117.0004662fbbf0a14b83960&z=

13&dg=feature 

➢ Não queime lixo. Isso pode gerar gases tóxicos e contaminar o meio ambiente. 

➢ No sistema seletivo de lixo, observe as seguintes normas:

• Use sempre vasilhas retornáveis.

• Escolha sempre que puder vasilhame de vidro no lugar dos de plástico, tetrapack e alumínio.

• Não esbanje guardanapos, lencinhos, papel higiênico ou outros produtos de papel.

➢ Não jogue nenhum tipo de lixo no mar, rios e lagos.

➢ Siga a “lei dos três erres” no seu dia-a-dia: 

REDUZIR o consumo desnecessário e irresponsável.

REUTILIZAR os bens.
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RECICLAR, transformando em novas propostas de utilização.
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CONSUMO SUSTENTÁVEL

➢ Reduza o consumo de papel.

➢ Utilize os dois lados do papel para impressão.

➢ Use habitualmente papel reciclado, nos dois lados.

➢ Faça somente as fotocópias imprescindíveis.

➢ Reutilize as embalagens, caixas etc. 

➢ Rejeite produtos descartáveis (que só podem ser utilizados uma vez).

➢ Compre, cozinhe e sirva seu prato unicamente com o que vai consumir. Evite desperdiçar alimentos.

➢ Só troque eletrônicos por novos se for realmente

necessário.

➢ Utilize pilhas recarregáveis.

➢ Use o mínimo de sacolas plásticas para embalar

suas compras, reutilizando-as sempre que possível. 

ENERGIA

➢ Utilize sempre que possível iluminação natural.

➢ Evite usar em excesso ferro de passar roupa, aquecedores e máquina de lavar, porque gastam muita

energia, esgotando os recursos naturais.

➢ Desligue a televisão, o rádio, as luzes e a tela do computador quando não estiver usando.

➢ No local de trabalho, apague as luzes de zonas pouco utilizadas.

➢ Instale a geladeira em lugares ventilados, não encostando na parede ou móveis ou fontes de calor.

➢ Substitua  as  lâmpadas  incandescentes  e  luminárias  de  baixa  eficiência  por  iluminação  com

fluorescentes ou LED.

➢ Limpe os filtros de ar condicionado e hélices de ventilador para economizar energia. 

➢ Lâmpadas sujas iluminam menos e gastam mais energia elétrica. 

Plano de Gerenciamento de Resíduos do HU
Eunice Hirt – Enfermeira, Responsável Técnica Gestão de Resíduos, Especialista em Gestão dos Serviço de Enfermagem, Mestre 
em Enfermagem. Florianópolis, SC, 2015



➢ Pinte o interior de sua casa com cores claras. Elas refletem mais luz, economizando energia elétrica.
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TRANPORTE

➢ Use escada se tiver que subir ou descer 2 andares.

➢ Procure oferecer carona aos seus colegas, amigos e familiares.

➢ Na medida do possível utilize bicicleta ou transporte coletivo invés de automóveis.

➢ Calibre  satisfatoriamente  os  pneus:  economizará  gasolina  e  o  motor  não  a  queimará

desnecessariamente.

➢ Revise a emissão de gases do seu veículo.

➢ Não acelere quando o veículo não estiver em movimento, pois reduz a potência e eleva o consumo

de gasolina.

➢ Procure não andar com os vidros abertos, esta ação proporcionará menor arrasto aerodinâmico do

veículo, diminuindo sua perda de velocidade e melhorando o consumo.

➢ Reduza o uso do ar-condicionado.

➢ Nunca sobrecarregue o veículo: quanto maior o peso, maior o consumo de combustível.

➢ Diminua a velocidade: nunca ultrapasse 110 km/h, pois acima dessa velocidade há um excessivo

consumo de combustível.

➢ Abasteça o tanque do veículo apenas a noite ou no início da manhã, desta forma, você ajuda o meio

ambiente, evitando que os vapores emanados do tanque se transformem em ozônio, que é um gás

tóxico.

ÁGUA 

➢ Não desperdice água!

➢ Água mineral de preferência só de garrafão! As garrafas

menores,  descartáveis,  além  de  poluir  o  ambiente

acabam saindo bem mais caro. 

➢ Repare  imediatamente  os  vazamentos:  10  gotas  de

água por minuto desperdiçam 2 mil litros de água por

ano.
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➢ Aperte a descarga apenas o tempo necessário. Uma válvula de privada no Brasil chega a utilizar 20
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➢  litros de água em um único aperto! Hoje existem vasos sanitários com descargas que utilizam

menos água ou que tem duas opções da quantidade de água a ser despejada. 

➢ Não jogue no vaso sanitário:  cotonetes,  papéis,  pontas de cigarro,  compressas,  absorventes ou

preservativos. 

➢ Gel, xampu e detergentes são contaminadores. Use-os moderadamente e, se possível, opte por

produtos ecológicos.

➢ Mantenha a ducha aberta só o tempo indispensável, fechando-a enquanto se ensaboa.

➢ Não deixe a torneira aberta enquanto escovar os dentes ou se barbear.

➢ Não lave os alimentos com a torneira aberta: utilize um recipiente. Ao terminar, esta água pode ser

aproveitada para regar as plantas.

➢ Utilize a máquina de lavar louças na sua capacidade máxima.

➢ Utilize a máquina de lavar somente quando estiver totalmente cheia.

➢ Reutilize totalmente ou parte da água da máquina: em banhos, para limpar pisos ou calçadas.

➢ O melhor momento para regar as plantas é à tardinha, pois há menor evaporação.

➢ Utilize água não-potável para regar jardins e lavar calçadas e a do cozimento de alimentos para

regar as plantas.

➢ Quando fizer chá ou café, ferva apenas a água de que necessita. 

➢ Armazene sempre que possível, a água da chuva para reutiliza - lá para agricultura, jardins, hortas.

➢ Você  sabia  que  uma  única  torneira  pingando  pouco  mais  de  uma  gota  por  segundo  pode

desperdiçar, em 1 dia, 46 litros de água.

➢ Lave seu carro com um balde e um pano, não com mangueira. 

➢ Use a vassoura para limpar a calçada, não a mangueira. 

FAÇA A SUA PARTEFAÇA A SUA PARTE
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