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A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação (SEDECTI) por iniciativa da Secretaria Executiva
de Ciência Tecnologia e Inovação (SECTI) iniciou o programa de
Sensibilização Ambiental, o qual tem como objetivo conscientizar os
servidores do Estado acerca de possíveis ações que podem ser tomadas
diariamente, impactando positivamente o meio ambiente.   

Este programa está alinhado ao PPA 2020 – 2023 do estado do
Amazonas, e dentro do programa estruturante de Ciência, Tecnologia e
Inovação, além do programa de Bioeconomia Amazonas, correspondendo
as ações: 2731 - Fortalecimento do Ecossistema de Tecnologia da
Informação e Comunicação e da Economia Digital no Amazonas; e 2765
– Fortalecimento do Ecossistemas de Economia Circular e Bioeconomia
Circular no Amazonas, respectivamente. 
 
Nesse cenário, almeja minimizar a geração de resíduos, e reduzir o
desperdício de água e energia, trabalhando na perspectiva da
consciência ambiental, trazendo as ações individuais como foco, pois
atitudes aparentemente “pequenas” podem ter grande impacto se
amplamente aderidas.  

A campanha tem como recorte inicial a SEDECTI, porém se propõe a
alcançar outras secretarias do estado e parceiros, ampliando o
movimento e consequentemente o impacto das mudanças. Este
programa será base para a pesquisa quali-quantitativa que subsidiará o
segundo passo da iniciativa, que será a proposta de compras
sustentáveis no âmbito governamental. É preciso construir uma base
sólida e pautada em ações diárias que, juntas a outras iniciativas, trarão
grandes resultados. 

Apresentação:





Sensibilizar os servidores a tomarem atitudes mais sustentáveis em seu
dia a dia e realizarem o descarte correto das coisas. 

Reduzir substancialmente a geração de resíduos de uso único por meio
da prevenção, redução, reciclagem e reuso.  

Garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informações
relevantes e estejam sensíveis quanto à importância do
desenvolvimento sustentável e de manter um estilo de vida mais
harmônico com a natureza. 

Promover, através do descarte correto dos equipamentos eletrônicos, o
fortalecimento de iniciativas de inclusão digital no estado. 

Objetivos:



Ambientes como a SEDECTI, onde há grande número
de servidores, é inevitável o uso desse tipo de copo.
Dados do GEAL* mostram que no ano de 2020
foram comprados mais de 2.750 pacotes de copos
descartáveis; totalizando 275.000 (duzentos e
setenta e cinco mil) unidades. Multiplicando isso
pelas várias secretarias de Estado, o montante de
resíduos sólidos gerados e possivelmente
descartados de forma indevida, ocasionam uma
série de problemas ambientais que podem ser
observados na capital e no interior do estado. 

A maior parte do uso de copos descartáveis é feita em ambientes
corporativos, festas e eventos. Apesar de não ser muito usado em
ambiente domiciliar, o uso dele tem crescido exponencialmente nos
últimos anos.

Copos:

Esse cenário se torna ainda mais preocupante tendo em
vista que o plástico demora de 150 a 400 anos para se
decompor na natureza, e após essa "decomposição" o
material fica no ecossistema na forma de micro plástico,
mesmo que menos, ainda impactando.

Sugerimos que os servidores usem suas canecas,
copos ou garrafas, evitando o uso de copos plásticos
no ambiente de trabalho. 

*Gerência de Apoio Logístico 
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Fonte: SNIS 2019

“Eu aprendi que nunca somos pequenos

demais para fazer a diferença” 
- Greta Thunberg (ativista)

 

Embora aparentemente inofensivo, uma torneira

pingando pode representar um grande desperdício,

pois uma gota a cada 5 segundos corresponde a

20 litros desperdiçados em apenas um dia.

O Instituto Trata Brasil, elencou a região norte como

a que mais desperdiça água no país, dado

importante quando se trata de buscar iniciativas

que amenizem impactos deste tipo.



Sempre que for se ausentar por mais de meia hora, vale a pena desligar o
computador. Um bom exemplo é na hora do almoço. Um computador ligado
durante 1 hora/dia consome 5,0 kwh/mês. No decorrer de um ano, a economia
decorrente de desligar o computador durante esta uma hora de almoço será
de 60 kwh, o que leva cada pessoa que desligar seu computador a deixar de
jogar na atmosfera 18 quilos de CO2. Esse volume corresponde ao emitido por
um carro movido a gasolina ao percorrer 120 km. 

Energia:

Avalie a eficiência energética
 ao escolher um monitor

Dê sempre preferência a lâmpadas de LED e com avaliação "A" no Inmetro.  

Desligue as lâmpadas sempre que não forem essenciais. 

Manter as janelas e porta fechadas sempre que for ligar o ar-condicionado,
já que abertas elas contribuem para aumentar o consumo de energia. 

Evitar manter a porta do frigobar aberta durante muito tempo 

Dicas:



PARCERIA:

No dia 20/09/2021 foi firmado o Memorando de Entendimento entre a

SEDECTI e a Descarte Correto que tem por objetivo estabelecer mútua

cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDECTI e o Instituto

Descarte Correto, com a finalidade de promover parceria em ações de

cooperação técnica com vistas ao fortalecimento da economia circular e

implantação de ambientes de inclusão digital no estado do Amazonas. 

+



Inclusão  Digital
Para pessoas e comunidades

Negócios Sociais
Empreendedores com

Propósitos

Economia Circular
Ecossistema para Resíduos

Inovação e Pesquisa
Construindo um novo futuro

Educação Ambiental
Uma nova Relação com

 o Meio Ambiente

Com a missão de transformar o lixo eletrônico em benefícios econômicos
e socioambientais, a Descarte Correto é um instituto social fundado em
2004 que busca levar inclusão digital para todos os povos da Amazônia.
Trabalha na gestão de resíduos tecnológicos, orientando o destino
ambiental correto para o lixo eletrônico, através de coleta e reciclagem,
bem como através da realização de projetos sociais de inclusão digital,
capacitação, empregos e ensino ambiental a moradores de áreas
carentes de Manaus.

"Estamos construindo uma das maiores

redes de impacto socioambiental da

Amazônia"

-Alessandro Dinelli (fundador)



Sedecti

Materiais que podem ser descartados:

Caixa de som de PC

Bateria

Bateria de carro

Cabo de força

Caixa de som

Celular

Central de telefone,

Estabilizador

Fonte

Gabinete

Ar Condicionado

HD's

Impressora

Impressora Laser

Memória

Monitor CRT

Monitor LCD

Mouse

Netbook

NoBreaks's

Notebook

Video Cassete

PABX

Placa de rede

Placa de video

Placa de fax modem

Placa-mãe

Processador

Switter

Teclado

Telefone convencional

Tonner

Ponto de coleta:

Horários para descarte:

Mais informações: @descartecorreto

 seg. a sex. das 8h às 17h

https://www.instagram.com/instituto_descarte_correto/
https://web.facebook.com/InstitutoDescarteCorreto


O QUE É?
É um movimento de sensibilização em relação a todas
as coisas que não nos tem mais valor, mas servem
para movimentar a economia de catadores de
resíduos e projetos sociais e/ou trazer mais dignidade
para os mesmos.

COMO?
As ações acontecem aos sábados em um ESPAÇO DE
ENTREGA VOLUNTÁRIA, onde as empresas, moradores e
órgãos públicos poderão trazer seus eletrônicos
(computadores, celulares, cabos, impressoras, etc.) para
serem encaminhadas corretamente.



Recicláveis:

Papéis e papelão

Plástico

Embalagens longa vida

Isopor

Metais

Outros:

Caroço de Tucumã

Óleo de cozinha usado

Brinquedos

Roupas

Preservação do Meio Ambiente

Vida útil do aterro sanitário

Adubo

Renda para milhares de catadores

 Colabore e gere:  

Materiais que podem ser descartados:

Mais informações: 
@drivethrueambiental 

“O Drivethru Ambiental vai além da reciclagem e do

encaminhamento correto, prezamos pelo social, pela

possibilidade de gerar renda às famílias de catadores,

para gente e para eles tudo tem valor” - Thiago Andrade

(fundador e coordenador) 

Objetivo:

https://www.instagram.com/drivethruambiental/
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