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• Nosso objetivo com esse projeto 
é que 100% dos integrantes do 
Departamento de Botânica 
possam aderir ao processo de 
reciclagem de resíduos. 

• Basicamente os resíduos deverão 
ser separados em três classes: 
recicláveis secos, orgânicos e 
rejeitos (vide figura ao lado). 

• Os recicláveis secos serão 
encaminhados para o “Coleta 
Seletiva Solidária UFSC”. 

• Os rejeitos serão encaminhados 
ao aterro sanitário. 

• Os resíduos orgânicos serão 
encaminhados à Composteira 
do Depto. de Botânica.  

Localizada atrás da 
cozinha dos 
funcionários 



Separação dos Resíduos 

Recicláveis secos: plásticos, papel branco, papel colorido, papelão, metal, latas 
de refrigerante, isopor, tetra pak (TODOS LIMPOS) 
- Vidro: não contaminado deve ser descartado à parte nas lixeiras localizadas ao lado 
do almoxarifado da Fisiologia e Sala de Lavagem do Lab. AnatoMico. 

 
Orgânicos: cascas de fruta, borra de café, filtro de café usado, guardanapo de 
papel usado, saco de pão (de papel) 
- OBS: evitar descartar na composteira proteína animal (carne e ossos), pois pode 
atrair cachorros de rua. 
 
Rejeitos: esponja velha, sucatas, bombril usado, grampos, adesivos, embalagens 
muito sujas 
- Perfurocortantes (giletes, bisturis, estiletes e agulhas): descartar na caixinha 
própria para isso, a qual está disponível na Sala de Lavagem do AnatoMico. 

 

Como enquadrar corretamente os resíduos em 
uma das três classes? 



Separação dos Resíduos 

Orgânicos - Importante! 
 
Materiais frescos utilizados em aula 
prática (folhas, ramos, flores) ou resultantes                   
da triagem de campo 

Como enquadrar corretamente o resíduo em 
uma das três classes? 

Trata-se de material muito volumoso e ainda verde, o que 
interfere no balanço resíduos x “palha” e pode acabar atrasando 
o processo de compostagem. 
 
Por favor, orientem seus alunos e monitores quanto a isso. 

                                       deverão ser descartados no box antigo 
de compostagem, onde está escrito “Material Fresco”. 



Recolhimento... 

Recicláveis secos: serão recolhidos pela 
equipe da Provac. 
 
Orgânicos: estará sob a responsabilidade 
de cada laboratório/setor. 
 
Rejeitos: serão recolhidos pela equipe da 
Provac. 
 

Quem fará o recolhimento dos resíduos após a 
separação? 



A Composteira do Departamento... 

Depósito de 
folhas secas 

Boxes que serão 
usados posteriormente 

Vara de 
madeira 



Dinâmica da 
compostagem  

Os resíduos serão colocados no box 
ativo até que fique pleno. A partir 
deste momento este box ativo passa 
para a fase de maturação que poderá 
levar de 4 a 5 meses. 
 
Quando estiver em maturação o box 
será sinalizado e os resíduos  deverão 
ser colocados no box ativo na 
sequência.   
 

Húmus pronto 



Colocação dos resíduos 

Os  resíduos orgânicos deverão ser 
colocados no box ativo e sobre eles 
deve-se dispor um ou dois punhados 
de folhas secas, o suficiente para 
cobrir o material. Ou então, com o 
auxílio de uma vara de madeira, abrir 
um buraco no material em 
decomposição, depositar o resíduo e 
recobrir novamente. 
 
Pronto! Esse é o procedimento. 
Simples e rápido! 
 
Após a maturação, o húmus será 
usado nos canteiros e vasos do Horto 
Botânico. 
 
Faça a sua parte para deixar o Horto 
mais bonito.  
 

Disposição das 
folhas secas 


