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Apresentação

A pandemia causada pelo Covid-19 nos mostrou uma outra forma de 
exercer nossa atividade laboral. O trabalho remoto é uma realidade desde 
2020 e precisamos, assim, repensar em como executar nossas tarefas com 
mais sustentabilidade.

Devemos prestar atenção em atividades simples, mas que são muitas 
vezes esquecidas, por exemplo: não usar a luz e ventilação natural quando 
possível ou deixar os aparelhos usados no trabalho remoto no modo 
stand-by após a jornada de trabalho. 

Esta cartilha tem como objetivo mostrar dicas de sustentabilidade, gestão 
do tempo e produtividade no trabalho remoto. Algumas dicas de gestão do 
tempo estarão associadas ao uso de softwares e técnicas que poderão 
tornar o seu trabalho mais produtivo, proporcionando mais qualidade de 
vida. Além disso, esta cartilha também visa exibir como os 5Rs podem 
tornar o seu lar em um ambiente mais sustentável.

Precisamos exercer nossas funções em casa de forma saudável, 
responsável, segura e produtiva e devemos também preservar nossa 
integridade física e mental.

Esta cartilha faz parte do programa Univasf Sustentável - Com suas 
atitudes, você faz a diferença!

Atenciosamente,

Coordenação de Gestão Ambiental
CGA/DDI/Propladi/Univasf



FECHE AS TORNEIRAS
Em 3 minutos lavando as mãos com a torneira 

meio aberta, gasta-se cerca de 7,5 litros de água. 
A higienização das mãos é indispensável, mas é 
possível economizar ligando a torneira somente 

na hora de molhar as mãos para ensaboar e 
 quando for remover o sabonete.



BANHOS MAIS CURTOS
Opte por banhos mais curtos com o 

tempo necessário para higienização do corpo. 
Um banho de 5 minutos, fechando o registro 
ao se ensaboar, consome em média 45 litros
 de água, já um banho de 15 minutos, com 

o registro meio aberto, pode consumir 
135 litros de água.



MÁQUINA DE LAVAR
Acumule uma boa quantidade de roupas para 

lavar, respeitando a capacidade máxima da 
lavadora. Ao colocar vários itens em um único 

ciclo de lavagem, você economiza água e energia.

sabão



DICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA
1. Posicione a geladeira em um local ventilado (30% da energia 
     é usada na geladeira);
2. Mantenha a geladeira limpa e não forre as grades;
3. Diminua a frequência de banhos quentes (20% da energia); 
4. Corte o hábito de dormir com a TV ligada;
5. Controle o uso do ferro elétrico (7% da energia);
6. Mantenha o ar-condicionado higienizado;
7. Evite colocar fogão e geladeira muito próximos;
8. Estipule metas para a família, por exemplo: economizar R$50 
     na próxima conta de energia elétrica.
Fonte: https://www.mobills.com.br/blog/economizar-energia/



USO DE MANGUEIRAS
Sempre que possível, utilize baldes ao invés de 

mangueiras para lavar o carro, quintal ou garagem. 
Uma mangueira com o registro meio aberto 

pode gastar em 30 minutos, cerca de 560 litros de 
água. Optando pelo balde é possível controlar 
quantos litros de água irá utilizar a depender 

do local a ser higienizado.



LUZ E VENTILAÇÃO NATURAL
Durante o dia, sempre que possível, abra portas e 

janelas para aproveitar a luz e a ventilação natural. 
Dessa forma é possível reduzir o uso de lâmpadas, 

condicionadores de ar e ventiladores.



APAGUE A LUZ 
Mesmo que seja algo de grande conhecimento

 da população sobre esse desperdício, muitas pessoas 
acabam esquecendo de desligar o interruptor ao 

saírem de um cômodo.



ECONOMIZE 
Evite deixar aparelhos ligados ou em stand-by 

quando não estiver utilizando, tais como: 
computadores, notebooks, TVs, videogames entre 
outros. Aparelhos em standby podem representar 

um gasto mensal de aproximadamente 
12% na conta de energia.



CONSUMO EM STANDY DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Fonte: Adaptado de Lawrence Berkley National Laboratory (2016).

Produto Potência (W) Horas (h) Total (W/h/mês)

Ar condicionado (desligado) 0,9 10 270

Carregador de celular 0,26 2 15,6

Monitor LCD (modo sleep) 1,38 8 331,2

Notebook 4,42 8 1060,8

Modem (DSL) 3,85 8 924

Computador (desktop) 2,84 8 681,6

TV 32” 4,37 8 1048,8

TV 40” 4,37 8 1048,8

TV 50” 4,37 8 1048,8

Micro-ondas 1,37 12 468

Home theater (com controle remoto) 4,37 8 1048,8

DVD (com controle remoto) 1,55 8 372

Console (videogame) 1,01 8 242,4



PROGRAME-SE
Evite deixar o celular carregando a noite 

toda e programa-se para carregá-lo durante 
o dia, alguns aparelhos com aproximadamente 

duas horas conseguem carregar 100% da bateria. 
Deixar o carregador plugado na tomada por

 grandes períodos além de consumir energia 
pode ocasionar acidentes.



AJUDE OS CATADORES LOCAIS
Sempre que possível, separe do lixo orgânico 

materiais como papelão, garrafas PET e latinhas e 
acondicione-os em sacolas separadas do lixo comum, 

para que os catadores de materiais recicláveis 
possam recolher estes materiais com facilidade 

ao passar pela sua rua.



HIGIENIZAÇÃO
Lave os materiais recicláveis com água e sabão 

para evitar a proliferação de bactérias e preservar 
a saúde dos catadores. Caso alguém da sua família 

esteja com sintomas da Covid-19, descarte os 
recicláveis no lixo comum, acondicionando-os em 
sacos plásticos sinalizados para isolar e diminuir 

o risco de contaminação por parte dos 
catadores e garis.



DOE
Após juntar e higienizar um grande volume de 

materiais recicláveis, você pode acondicioná-los 
em uma caixa ou em sacos plásticos e entrar 
em contato com a cooperativa da sua cidade 

para efetuar a entrega do material. Outra opção 
é sinalizar estes resíduos com caneta escrevendo: 

“Materiais Recicláveis” e colocar na porta da sua casa. 
Se possível, mobilize seus vizinhos para que esse 

descarte seja feito no mesmo dia da semana. 

MATERIAIS
recicláveis



GESTÃO DE TEMPO E 
PRODUTIVIDADE



TRELLO
O Trello é uma dessas ferramentas que você pode 
utilizar de forma colaborativa, criando e editando 

listas. É possível inserir grupos de trabalho, checklists,
prazos e muito mais. O Trello é gratuito com alguns 

recursos pagos, funciona em navegadores web 
e também possui aplicativo para Android e iOS.

Acesse: https://trello.com
ou através do QR CODE  »»



NOTION
O Notion funciona em modo web, pode ser instalado 

no computador ou celular. Com ele é possível criar 
tabelas, listas suspensas, checklists, páginas e 

quadros customizáveis. É uma ferramenta útil para 
gerenciar e organizar tarefas diárias, projetos, 

grupos de estudo e trabalho.

Acesse: 
https://www.notion.so/product
ou através do QR CODE  »»



FERRAMENTAS DO GOOGLE 
O google oferece uma gama de ferramentas 

para auxílio na gestão de atividades e de tempo. 
Nele está incluído o google agenda, onde você 

pode colocar seus eventos e compromissos. 
O google keep auxilia no registro de informações, 

anotações de forma simples e intuitiva.   

Acesse: https://keep.google.com/
ou através do QR CODE  »»



POMODORO 
Pomodoro é uma técnica para auxiliar o foco nas 
atividades. Nela, você alterna entre um tempo 

executando a atividade e pequenas pausas. 
O tempo recomendado no primeiro ciclo de atividade 
é em torno de 25 minutos. Após isso, faça uma pausa 

de 5 minutos e volte a execução da atividade. 
Sugere-se  também, que durante estas pausas haja 

alongamentos e hidratação.    

1 2 3 4

5 min
PAUSA

15 a 30 min
PAUSA

TÉCNICA POMODORO



Os 5 Rs: Repensar, Recusar, 
Reduzir, Reutilizar e Reciclar 



REPENSAR 
Quantos minutos são su�cientes para lavar as mãos 

ou escovar os dentes corretamente? Você deixa o 
celular carregando a noite toda? Sempre que 

possível separa os resíduos recicláveis do lixo comum? 
Responder questões como estas é um dos caminhos 
para repensar de que forma nos relacionamos com o 
meio ambiente e como podemos construir práticas 
sustentáveis apenas modi�cando nossos hábitos. 



Recuse produtos que são prejudiciais ao meio 
ambiente e demoram muito para se decompor, como 
por exemplo: canudos, copos descartáveis e sacolas 

plásticas. Programe-se ao sair de casa e tenha à 
sua disposição sacolas reutilizáveis (ecobags) 

e sua própria garrafa de água. 

RECUSAR



Busque manter práticas que reduzem os impactos 
negativos ao meio ambiente. Utilizar lâmpadas LED, 

pilhas recarregáveis, consumir produtos em re�l, 
alimentos a granel, optar por materiais biodegradáveis,

reutilizáveis ou recicláveis são formas de reduzir 
o consumo e a geração de resíduos. 

REDUZIR



rascunho

Reutilize e recupere ao máximo os bens de consumo 
antes de descartá-los, aproveitando toda sua vida 

útil. Alguns materiais podem ser doados, consertados 
e, por último, reutilizados na confecção de peças 
artesanais; outros podem servir para �nalidades 

secundárias, como utilizar o verso do papel 
para rascunho.

REUTILIZAR



rascunho

USO DO PAPEL NO 
TRABALHO REMOTO

São procedimentos para o uso racional de papel em casa:
1. Utilizar frente e verso das folhas, sempre que possível;
2. Utilizar sistema eletrônico de processos e fazer anotações 
     no computador. Evitar comprar agendas e usar as agendas 
     digitais;
3. Ter uma única impressora em casa (padroniza e evita 
     uso excessivo);
4. Realizar campanhas com os familiares para uso consciente;
5. Reduzir a aquisição de resmas de papel e criar uma meta 
     para a família;



LIXO ORGÂNICO

Colabore com a reciclagem fazendo a coleta seletiva 
em sua casa. Vidro, metal, papel e papelão podem 

ser reciclados e transformados em outros produtos. 
Procure sempre reciclar os materiais, devolvendo-os 

ao ciclo de produção, poupando recursos, contribuindo 
com a coleta seletiva, reduzindo o consumo de 

água e energia na fabricação de novos produtos.
Outra dica é fazer a compostagem de alimentos (como 

pó de café, casca de banana e de ovos) e reutilizá-los 
no seu jardim ou horta. 

RECICLAR



VEJA COMO FUNCIONA UMA COMPOSTEIRA

Caixas 
Digestoras

Caixa Coletora 
de Fertilizante 
Líquido

Resíduos orgânicos

Húmus de minhoca
rico em nutrientes

para hortas e vasos

Líquido rico em
nutrientes, ótimo

para regar as plantas

MENOS DESPERDÍCIO

Aprenda como fazer uma Composteira
Doméstica, acesse o link abaixo:
https://bit.ly/comofazercomposteira
ou através do QR CODE  »»



QUALIDADE DE VIDA 
NO TRABALHO REMOTO

Dicas:
1. Tenha um lugar especí�co para trabalhar;
2. Trabalhe em um local com poucas distrações (evite áreas 
     comuns);
3. Se possível, invista em equipamentos que proporcionem 
     conforto e ergonomia; 
4. Fique atento à iluminação;
5. Crie uma rotina de trabalho;
6. Não se isole das pessoas; 
7. Tenha plantas sempre perto do seu local de trabalho. O verde 
      auxilia na concentração e no bem estar.



www. portais.univasf.edu.br/sustentabilidade
Siga-nos: Univasf Sustentável


