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Evite o uso do papel
na comunicação,
dê preferência ao

uso do e-mail.



Dê preferência
a imprimir no modo

frente e verso.
Imprimiu errado, 

reaproveite o outro
lado do papel.



Evite o uso de garrafa
descartável.

Use um squeeze!

Copos e garrafas
descartáveis?

Não curta!



As canecas do Programa
Univasf Sustentável que você
recebeu devem ser utilizadas

no seu local de trabalho.

Você não as tem mais?
Traga uma caneca de casa

e colabore com a preservação
do meio ambiente!



Mantenha
a regulagem

do termostato
do ar-condicionado

superior a 23°C.



Ao ligar o
ar-condicionado,

mantenha as portas
e janelas fechadas



Desligue as
lâmpadas das salas

sem uso, principalmente
nos horários de almoço

e no encerramento
do expediente.



Evite acender as luzes
durante o dia, priorizando
a utilização de luz natural,

sempre que possível.



Desligue por completo o
computador e seus periféricos
no horário de almoço, ao �m
do expediente e em outros

momentos que não estiverem
em uso.

Ex: Impressora, caixa de som,
estabilizador.



Programe o computador
para entrar em modo

espera após cinco minutos
sem uso.



Como reduzir
a emissão de
substâncias

poluentes no
meio ambiente?

Evite deslocamentos desnecessários utilizando
meios eletrônicos de comunicação.



Vai como? 

Vá de bicicleta e movimente
o mundo para melhor!



Percebendo a
existência de vazamentos

de água nas dependências da
Univasf, avise imediatamente

ao Deman/PU
 www.sistemas.univasf.edu.br/suportepu 



Percebendo a
existência de vazamentos

de água nas dependências da
Univasf, avise imediatamente

ao Deman/PU
 www.sistemas.univasf.edu.br/suportepu 

Seja educado
e contribua para

o meio ambiente:
não jogue lixo no

vaso sanitário! 



O que vai na lixeira de plástico?

O que não vai?

METAL PAPÉISVIDROSNÃO RECICLÁVEL PLÁSTICOS

Fraldas descartáveis, embalagens com lâminas metalizadas,
como bombons, biscoitos e outros produtos alimentícios.

Garrafas, tampas, embalagens de produtos de higiene e limpeza,
garrafas PET, CD, DVD, tubos vazios de creme dental e utensílios

plásticos, como canetas e escovas de dentes.



O que vai na lixeira de plástico? O que vai na lixeira de papel?

O que não vai?

METAL PAPÉISVIDROSNÃO RECICLÁVEL PLÁSTICOS

Papel higiênico, fotogra�a, papel carbono, 
etiquetas adesivas, guardanapos e lenços sujos.

Envelopes, cartões, cartolinas, cadernos (sem espiral), papéis de 
embrulho limpos, jornais, revistas e papeis impressos em geral.



O que vai na lixeira de metal?

O que não vai?

PAPÉISVIDROSNÃO RECICLÁVEL PLÁSTICOS METAL

Esponjas de aço, grampos, clipes, embalagens
de aerossóis e latas de tinta.

Latas, embalagens de marmita e papéis de alumínio limpos,
talheres de aço, panelas, �os, geladeiras, pregos e parafusos.



O que vai na lixeira de metal? O que vai na lixeira de vidro?

O que não vai?

PAPÉISNÃO RECICLÁVEL PLÁSTICOS METALVIDROS

Cristais, espelhos, lâmpadas, cerâmicas, porcelanas e pirex.

Garrafas, potes, frascos limpos de produtos de limpeza, produtos
alimentícios e cacos de qualquer um dos itens citados acima.



O que vai na lixeira de
não reciclável?

Papel carbono, fotogra�as, esponjas de aço, bituca de cigarro, 
espelho, vidro plano, cerâmica, clipes enferrujados, grampos, liga 
elástica, papéis sujos, papel toalha, papel higiênico, papéis meta- 
lizados, plasti�cados e para�nados, tomadas, chiclete, etiquetas 

adesivas e �ta crepe.

PAPÉISPLÁSTICOS METALVIDROSNÃO RECICLÁVEL



COLETORES INTERNOS 
E EXTERNOS

Restos de alimentos (frutas, vegetais, carnes, aves, peixes, 
cascas de ovos, arroz e outros), além de ossos, saquinhos de 

chá, �ltros e borra de café.

Papel carbono, fotogra�as, esponja de aço, bituca de 
cigarro, espelho, vidro plano, cerâmica, clipes enferrujado, 
grampos, liga elástica, papéis sujos, papel toalha, papel 
higiênico, papéis metalizados, plasti�cados e para�nados, 
tomadas, chiclete, etiquetas adesivas e �tas crepe e adesivas.

RECICLÁVEL

Resíduos orgânicos:

Materiais não recicláveis:

LIXO
NÃO RECICLÁVEL

Você poderá encontrar
o coletor com a mesma
�nalidade na cor marrom
nas áreas internas. 



Garrafas, potes, frascos limpos de produtos de limpeza, 
produtos alimentícios e cacos de qualquer um dos itens 

citados acima.

Vidro:

Garrafas, tampas, embalagens de produtos de higiene e 
limpeza, garrafas PET, CD, DVD, tubos vazios de creme 

dental e utensílios plásticos, como canetas e escova de dentes.

Plástico:

Latas, embalagens de marmita e papéis de alumínio limpos, 
talheres de aço, panelas, �os, geladeiras, pregos e parafusos.

Metal:

LIXO
NÃO RECICLÁVEL RECICLÁVEL

COLETORES INTERNOS 
E EXTERNOS



Explore seu lado positivo! 

Descarte suas pilhas e baterias nos coletores apropriados
e colabore para a preservação do meio ambiente.

Descarte suas pilhas e baterias nos coletores apropriados
e colabore para a preservação do meio ambiente.



Utilize, sempre que
possível, as escadas  para
subir ou descer, evitando

o uso de elevadores.
Economize energia e
movimente o corpo!



Desligue os
bebedouros
no f inal do

expediente.



1 litro de óleo é
capaz de contaminar
20 mil litros de água.

Descarte o óleo de fritura
da maneira correta.



Coloque seu óleo de  fritura
em garrafas pet e deposite

nos pontos de coleta da Univasf. 

Localize os pontos de coleta no site:
portais.univasf.edu.br/sustentabilidade



por tais.univasf.edu.br/sustentabilidade
Para saber mais acesse:


