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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento foi elaborado pelo Núcleo de Gestão Ambiental Local do            

Instituto Federal Catarinense (IFC) – campus Camboriú (NGA-CAM). Seu objetivo          

principal é apresentar os trabalhos de cunho ambiental realizados durante o ano de 2018,              

englobando ações que subsidiem programas e projetos futuros. 

Desde sua criação, a sistematização de informações pelo NGA-CAM mostra-se          

fundamental para responder a demandas socioambientais e legais, como solicitação de           

informações pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelas Unidades de Auditoria,             

buscando maior planejamento das ações e a melhoria constante da qualidade de vida e              

do ambiente no campus. 

Assim, o registro das atividades desenvolvidas é primordial para que novas           

diretrizes e metas possam ser definidas. A partir desse trabalho, novos diagnósticos,            

levantamentos e planos poderão ser estruturados, possibilitando o planejamento dos          

aspectos ambientais que visam à diminuição de impactos socioambientais e econômicos           

negativos provenientes de atividades desenvolvidas dentro do IFC – campus Camboriú. 

  

 



 

2 INTRODUÇÃO 

 

O Núcleo de Gestão Ambiental (NGA) do IFC foi criado através da publicação da              

Portaria No 0160/2013, de 21 de janeiro de 2013, após o trabalho do Comitê de               

Implantação do Núcleo de Gestão Ambiental (CINGA). A princípio, o CINGA teve a             

finalidade de instruir, orientar e supervisionar os campi e campi avançados quanto à             

constituição das coordenadorias locais de gestão ambiental, finalizando seu trabalho          

com a elaboração do documento intitulado “Núcleo de Gestão Ambiental: orientações           

para ações sustentáveis”. 

Desta forma, o NGA foi criado possuindo inúmeras atribuições, buscando          

discutir, formular e implantar a Política Ambiental do IFC, vinculando o princípio da             

sustentabilidade socioambiental em nosso Instituto, tornando-o valor fundamental para a          

comunidade escolar e buscando o cumprimento da legislação ambiental. Além disso, o            

NGA está voltado para a aplicação de conhecimentos teóricos e práticos referentes aos             

problemas ambientais presentes no IFC, seja por meio de projetos de pesquisa e             

extensão, seja por meio de processos administrativos típicos, tais como: planejamento,           

controle, coordenação, motivação e outros, para alcançar objetivos e metas específicos           

em diferentes níveis de atuação, do operacional ao estratégico.  

Considerando que a proteção ao meio ambiente é diretriz com sede constitucional            

(artigo 225, da CF/88), prevista inclusive como dever da União (artigo 23, inciso VI, da               

CF/88) e de todos aqueles que exercem atividade econômica (artigo 170, inciso VI, da              

CF/88), deve ser cada vez mais constante e consistente o esforço, por parte da              

Administração Pública, de assegurar a prevalência de tal princípio em todos os ramos e              

momentos de sua atuação. 

A ideia de sustentabilidade vem sendo representada pela elevação de expectativas           

em relação ao desempenho social e ambiental. A sustentabilidade global tem sido            

definida como a habilidade para satisfazer as necessidades do presente sem           

comprometer os recursos naturais das futuras gerações para satisfazerem suas          

necessidades. Similarmente, o desenvolvimento sustentável é um processo para se          

alcançar o desenvolvimento humano de uma maneira inclusiva, interligada, igualitária,          

prudente e segura. Uma instituição sustentável, por conseguinte, é aquela que contribui            

 



 

para o desenvolvimento sustentável ao gerar, simultaneamente, benefícios econômicos,         

sociais e ambientais – conhecidos como os três pilares do desenvolvimento sustentável. 

As ações do NGA utilizarão como referência as normas ambientais em todas as             

atividades realizadas no IFC, que são cobradas anualmente pela Controladoria Geral da            

União (CGU) como também da sociedade. Assim sendo, busca-se referencial teórico e            

exemplos de trabalhos realizados em outras instituições. Visando atender diversas áreas           

de atuação da instituição, dividimos as ações em quatro grandes setores: 

● Administração - uso racional dos recursos naturais e bens públicos; combate ao            

desperdício, entre outros; 

● Ensino, Pesquisa e Extensão; 

● Desenvolvimento Humano e Social: sensibilização e capacitação dos servidores;  

● Desenvolvimento Institucional: política ambiental, auditoria, gestão adequada de        

resíduos gerados, responsabilidade ambiental, qualidade de vida no ambiente do          

trabalho. 

O Núcleo de Gestão Ambiental Local - campus Camboriú (NGA-CAM) foi criado            

através da publicação da Portaria No 068/GDG/IFC-CAM/2013, de 13 de março de            

2013, e atualizado pela Portaria No 189/GDG/IFC-CAM/2014, de 16/06/2014, visando          

pôr em prática os objetivos e diretrizes para a implantação da Política Ambiental do              

IFC.  

Desde sua criação foram desenvolvidas várias atividades de cunho permanente,          

transversal, inter e multidisciplinar.  

 



 

3  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018 

Com o intuito de divulgar as atividades de cunho ambiental realizadas no e pelo              

Instituto Federal Catarinense – campus Camboriú (IFC - Camboriú), relacionamos          

abaixo as atividades realizadas ou acompanhadas pelo NGA-CAM durante o ano de            

2018. 

3.1 Representações em Instituições Ambientais. 

Comitê Camboriú. O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio            

Camboriú é um órgão colegiado que tem como objetivo a gestão dos recursos hídricos              

em Camboriú e Balneário Camboriú. É composto por entidades desses municípios e o             

IFC – Camboriú sedia as reuniões que acontecem na última quarta-feira de cada mês. O               

IFC - Camboriú é representado pelos servidores Joeci Ricardo Godoi e Viviane Furtado             

Velho, em substituição às servidoras Letícia Rabelo e Maria Amélia Pellizzetti           

conforme Ofício Nº 221/2016-GDG/CAM/IFC. 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Camboriú e Desenvolvimento          

Sustentável – COMMADES – criado pela Lei Complementar 67/2013, com finalidade           

consultiva, deliberativa e de assessoramento ao Poder Executivo no que se refere às             

questões ambientais. Seus representantes são do Poder Público e Sociedade Civil. O IFC             

– Camboriú é representado pelo Professor Marcos Alexandre Heinig e pelo Técnico            

Joeci Ricardo Godoi, conforme Ofício Nº 004/2018-GDG/CAM/IFC de 22 de Janeiro           

de 2018. As reuniões ocorrem a cada 2 dois meses nas dependências da Fundação              

Camboriuense de Gestão e Desenvolvimento Sustentável – FUCAM ou da Prefeitura           

Municipal de  Camboriú. 

GTEA – RH 07. O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região             

Hidrográfica 07 do Estado de Santa Catarina é órgão colegiado, vinculado à Comissão             

Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de Santa Catarina – CIEA/SC,           

criado pela resolução n°001/2009 e regulamentado pelo Decreto n ° 3.499 de 15 de              

setembro do mesmo ano. O IFC é representado pelos servidores Joeci Ricardo Godoi e              

Michela Cancillier, em substituição às servidoras Letícia Rabelo e Maria Amélia           

Pellizzetti conforme Ofício nº 111/2015-GDG/CAM/IFC de 15 de junho de 2015. As            

 



 

reuniões ocorrem bimestralmente e de forma itinerante, contemplando todas as cidades           

participantes. 

Projeto Produtor de Água. O IFC voltou a atuar junto a este projeto que tem               

por objetivo desenvolver instrumentos para garantir a conservação dos recursos hídricos           

na bacia do rio Camboriú, incentivando proprietários rurais a adotarem práticas           

conservacionistas em suas propriedades. Essas práticas envolvem a recuperação de          

áreas degradadas, a conservação dos remanescentes florestais nativos, o manejo          

adequado do solo e a conservação de estradas rurais.  

Esta iniciativa, concretizada a partir da Lei Municipal nº 3.026, de 26 de             

novembro de 2009. Por meio do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú, os              

proprietários que voluntariamente adotarem as práticas de conservação definidas nos          

editais de convocação, serão recompensados com incentivos financeiros. 

O novo Acordo de Cooperação Técnica já foi aprovado pelo Jurídico do IFC e              

está em tramitação para recolhimento das assinaturas de todas as entidades           

participantes, devendo estar concluído no início de 2019. 

Aderindo ao ACT o IFC - campus Camboriú passa a ter compromisso formal             

com Projeto atuaremos dentro dos eixos de atividade da instituição, Pesquisa, Ensino e             

Extensão, além de contribuir com as atividades de gestão e execução do Projeto. 

 

3.2 Convênios 

● RECICLAVALE – Cooperativa de Reciclagem do Vale do Itajaí.   

Pelo termo de compromisso que entre si celebram o Instituto Federal de            

Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – RECICLAVALE – Cooperativa de          

Reciclagem do Vale do Itajaí, fica esta responsável por coletar os resíduos recicláveis             

gerados no IFC – Camboriú, realizar a triagem e a destinação final ambientalmente             

adequada desses resíduos, comprovando a realização desta destinação através de          

Declarações onde constam o tipo e a quantidade dos resíduos.  

3.3 Atividades desenvolvidas durante o ano de 2018: 
 

 



 

Em 2018 foram realizadas 3 reuniões ordinárias com registro em ata, nos dias 02              

de Março, 04 de Maio e 24 de Agosto. Nestas reuniões algumas atividades foram              

delegadas a pequenos grupos que se reuniram extraordinariamente para o planejamento           

e execução destas atividades.  

Não foi possível cumprir o calendário proposto de seis reuniões devido à            

necessidade de realização de outras atividades por parte dos membros do NGA,            

contudo, este fato não prejudicou as ações do Núcleo. 

No decorrer do ano inúmeras demandas surgem com necessidade de          

posicionamento e ação do NGA, estas eventualidades costumam ser discutidas fora das            

reuniões devido a necessidade de haver uma resolutiva rápida. Tais situações são            

compartilhadas aos membros do Núcleo via e-mail, para que todos tenham a            

oportunidade de opinar a respeito. 

Alguns fatos são recorrentes e de difícil resolução, no entanto o NGA tem agido              

no sentido de evitar a reincidência. Neste ano podemos destacar algumas ocorrências            

registradas principalmente nas divisas da Instituição com a comunidade, tais como           

despejos irregulares de efluentes e resíduos sólidos, queimadas, invasões, entre outros.  

Outra ocorrência que podemos destacar foi o despejo de resíduos de construção            

juntamente com o solo recebido para aterramento em uma área do campus, o fato foi               

registrado e um memorando detalhado foi encaminhado aos responsáveis, tanto à           

direção do IFC responsável pelo recebimento, quanto à FUCAM (Fundação do Meio            

Ambiente de Camboriú), responsável pelo encaminhamento do material. Não foram          

registradas novas ocorrências como esta.  

Além destes pormenores destacamos abaixo as principais ações realizadas por          
este Núcleo: 

 

● Bloquinhos para anotação.  

Em 2018 foram confeccionados pelos alunos do Curso Técnico de Controle           

Ambiental como atividade da disciplina de LPPO (Laboratório de Práticas Profissionais           

Orientadas) de Gestão Ambiental 2007 bloquinhos para anotação, promovendo o          

reaproveitando de 253,147 kg de papel impresso em apenas um dos lados. 

 



 

Esses bloquinhos são disponíveis paras os alunos e servidores do IFC, sendo            

bastante utilizados para as disciplinas de Laboratórios. São também distribuídos em           

alguns eventos.  

Os bloquinhos são muito apreciados pelos estudantes, que muitas vezes os           

utilizam em substituição aos cadernos. 

 

● Passeios Noturnos 

Com intuito de melhorar a visibilidade do Núcleo de Gestão Ambiental, além de             

promover a interação dos alunos do período noturno com campus, o NGA lançou a              

proposta de realização de visitas noturna a diversos setores deste campus, para que os              

estudantes deste período possam conhecer um pouco mais sobre a Instituição,           

considerando que a noite os estudantes restringem suas atividades à sala de aula e              

biblioteca, tendo pouco ou nenhum acesso às demais áreas do campus.  

Esta é a realidade da maioria das turmas do período noturno que, devido às              

particularidades deste período, não conseguem circular por todo o campus e assim            

conhecer melhor seu ambiente de ensino e as atividades desenvolvidas. 

Durante o passeio foi apresentado aos estudantes as atividades relacionadas à           

Gestão Ambiental como o tratamento de efluentes do abatedouro e suinocultura,           

compostagem dos resíduos orgânicos e setor de Resíduos Sólidos onde é realizada a             

separação dos resíduos recicláveis da instituição. 

O registro dos Passeios Noturnos pode ser visualizado no site do NGA:            

http://www.camboriu.ifc.edu.br/nucleo-de-gestao-ambiental/passeio-noturno-do-nga/. 

● Árvore da Turma  

Dando continuidade a proposta de atividade do Núcleo de Gestão Ambiental           

iniciada em 2017, realizamos o plantio de mudas de árvores nativas com as turmas de               

último ano do ensino integrado, subsequente e superior. 

A árvore da turma é algo bastante simbólico e além de auxiliar no plantio de               

árvores, essa auxilia a estreitar os laços da instituição com os alunos que estão para se                

formar, criando um vínculo vitalício. 

 



 

As árvores foram fornecidas pelo setor de Silvicultura, coordenado pelo Prof.           

Jaime Sandro Dallago e a área do plantio foi designada pelo setor de Jardinagem,              

coordenado pelo Prof. Jerffson Lucas Santos, de modo que o plantio destas não interfira              

nos planos de expansão da estrutura física do instituto, evitando assim, a necessidade de              

corte no futuro. 

Esperamos despertar o interesse das coordenações e envolver também os          

patronos e/ou paraninfos das turmas, possivelmente inserindo o ato do plantio nos            

eventos da formatura. 

O registro de todos os plantios podem ser acompanhados no site do NGA:             

http://www.camboriu.ifc.edu.br/arvore-da-turma/. 

● Projetos de Ensino 

O Projeto de Ensino LaMeLu - Laboratório de Mecânica Lúdica iniciado neste            

ano, teve como proposta a construção de estruturas como balanço, gangorra etc.            

utilizando materiais de reaproveitamento bem como elementos naturais como o bambu.           

Além dos objetivos didáticos/pedagógicos relacionados às disciplinas de física e          

matemática, o projeto tem o propósito de chamar a atenção dos alunos para a              

possibilidade de reaproveitar determinados resíduos, prolongando a vida útil dos          

materiais, e evitando o descarte incorreto de resíduos recicláveis. 

● Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas 

Neste ano retomamos as atividades de plantio do PRAD Nº 28/2016 (Projeto de             

Recuperação de Áreas Degradadas. Esta é uma parceria estabelecida entre o Instituto            

Federal Catarinense (IFC) – campus Camboriú, o Comitê de Gerenciamento da Bacia            

Hidrográfica do Rio Camboriú (Comitê Camboriú) e a Fundação de Meio Ambiente de             

Camboriú/SC (FUCAM). 

 O Projeto prevê o plantio de 2.600 árvores nativas em uma área de APP (Área de                

Preservação Permanente) situada à margem do Rio Camboriú. A referida área está            

inserida na unidade didática de Bovinocultura de corte, apresentando-se bastante          

modificada devido a sua utilização para atividades agrícolas nas últimas décadas. 

Neste ano foram realizados dois plantios, no primeiro contamos com a           

colaboração de vários grupos organizados da comunidade, alunos e servidores do IFC.            

 



 

Já o segundo plantio foi realizado pelos alunos, servidores e professores do curso             

Técnico em Controle Ambiental como atividade da Semana Acadêmica deste curso. 

● Informativo Ambiental 

O Informativo Ambiental do NGA foi criado para melhorar a comunicação e a             

divulgação do Núcleo de Gestão Ambiental com a comunidade acadêmica. Este singelo            

periódico trará informações sobre as diversas atividades de temática ambiental          

desenvolvidas no campus Camboriú, além de dicas e recomendações para que suas            

atividades tornem-se menos impactante, seguindo os princípios de sustentabilidade         

socioambiental. 

Iniciado em 2017 com duas publicações o Informativo teve boa aceitação pela            

comunidade acadêmica, e teve no ano de 2018 três edições publicadas. Nossa pretensão             

é de que o Informativo continue sendo produzido e divulgado continuamente. Para o             

próximo ano estudaremos uma forma de ampliar a sua divulgação para que os             

estudantes tenham acesso facilitado. 

Todas as edições do Informativo Ambiental podem ser visualizadas na página do            

NGA: http://www.camboriu.ifc.edu.br/informativo-nga/. 

● Plano de Logística Sustentável 

O NGA Institucional voltou a reunir-se para construção do Plano de Logística            

Sustentável do IFC (PLS). Os coordenadores dos NGA Locais participaram de três            

reuniões, sendo uma delas Webconferência, e a outra realizada durante a XI MICTI             

(Mostra Nacional de Iniciação Científica e Tecnológica Interdisciplinar) em São Bento           

do Sul.  

O PLS tem como objetivo estabelecer um conjunto de ações em nível            

institucional de promoção da sustentabilidade ambiental. Mais especificamente        

promover a eficiência da gestão de recursos e gastos públicos, reduzindo custos e             

combatendo desperdícios; gerenciar apropriadamente a coleta de resíduos e a destinação           

adequada dos mesmos; e estimular a cultura de proteção ambiental e desenvolvimento            

sustentável no âmbito da comunidade acadêmica. A implementação deste plano ficará a            

cargo dos Núcleos de Gestão Ambiental – NGA Locais, estabelecidos em cada Campus             

do IFC, inclusive Reitoria, e vinculados ao respectivo diretor geral.  

 

http://www.camboriu.ifc.edu.br/informativo-nga/


 

3.4 Eventos 

O Instituto promove e participa de diversos eventos durante o ano que, mesmo             

não tendo um foco estritamente ambiental, tem se buscado inserir os critérios de             

sustentabilidade tanto para organização dos eventos quanto na inserção de conteúdos           

trabalhados. 

 
● Semana Consciência de Proteção 

O Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Camboriú participou de várias           

ações, entre elas a assinatura do acordo de cooperação técnica entre o IFC/Secretaria de              

Defesa Civil do Estado e a entrega do plano de emergência familiar no Morro do Baú,                

na cidade de Ilhota/SC. 

● Seminário Fortalecimento da Cooperação e Resiliência 

O IFC Camboriú também marcou presença no Seminário Fortalecimento da          

Cooperação e Resiliência, realizado em Itajaí/SC. Primeiramente com a assinatura do           

termo de cooperação técnica, no qual o IFC Camboriú integrará o comitê técnico e              

científico da Secretaria de Defesa Civil. O acordo prevê o apoio da instituição na              

realização de projetos de ensino, pesquisa, extensão, eventos e serviços voltados à            

redução de riscos e de desastres que afetam a sociedade catarinense, além de promover              

a capacitação técnica dos profissionais que atuam na área. 

● Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) 

Os estudantes Luan César Rosa e Arthur Pedro Steil, do curso Técnico em             

Agropecuária, representaram o IFC Mostratec 2018, em Novo Hamburgo/RS.         

Cadastrados no evento pela Feira de Iniciação Científica e Extensão (FICE), os alunos             

apresentaram o trabalho: “Flutuação populacional da broca-do-rizoma em duas         

cultivares de bananeiras nas condições de Camboriú/SC”, orientados pelo professor          

Edson João Mariot. 

● Semanas Acadêmicas 

Como sugestão proposta em 2015 pelo NGA às coordenações dos cursos, ou das             

semanas acadêmicas, a inserção da temática ambiental voltada às especificidades de           

cada curso e sua área de atuação profissional está ocorrendo de maneira proveitosa.  

 



 

No curso de Hospedagem, em sua Semana Acadêmica de Turismo,          

Hospitalidade e Lazer, há sempre espaço destinado aos trabalhos sobre meios de            

hospedagem sustentáveis, entre outras atividades que variam a cada edição.  

O curso de Agropecuária também vem inserindo palestras na Jornada          

Acadêmica, neste ano destacamos as palestras Paisagismo como atuação profissional;          

Assistência Técnica e Extensão Rural em Municípios de SC; Polícia Ambiental:           

Atuação Profissional e Controle de Fauna Silvestre; Fungos Comestíveis e Trufas           

Nativas do Brasil; Cuidados com a saúde no trabalho com defensivos agrícolas; Visita             

técnica à Compostagem de Araquari. 

No caso do Controle Ambiental a temática ambiental é inerente ao curso, sendo             

que na edição 2018 tivemos as seguintes palestras: Atualidades Relacionadas ao Meio            

Ambiente; A economia como requisito indispensável do desenvolvimento sustentável;         

Mobilidade; Arquitetura Sustentável; Oficinas práticas: Permacultura; Agrofloresta;       

Fabricação de Sabão; Introdução ao Mapeamento; Trilha Ecológica; Acampamento e          

Trilha Ecológica no Parque das Nascentes. Além destas atividades os alunos também            

participaram do plantio de mudas na área do PRAD. 

Os cursos da área da Informática dispõem do e-TIC Encontro de Tecnologia e             

Informação, um fórum de interdisciplinar sobre Tecnologias da Informação e          

Comunicação: promovido pelos cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação,          

Superior em Tecnologia em Sistemas para Internet e Técnico Integrado em Informática.            

O e-TIC começou como Semana Acadêmica destes cursos e é, hoje, um dos principais              

eventos promovidos pelo campus. Neste ano, na IX edição do evento, damos destaque a              

II Hackathon cujo tema foi Mobilidade Sustentável. 

● Feira de Iniciação Científica e Extensão (FICE) 

A FICE tem como objetivo divulgar trabalhos de ensino, pesquisa e extensão,            

desenvolvidos por estudantes do ensino médio/técnico e de graduação de instituições de            

ensino público ou privado, estudantes de pós-graduação e servidores do IFC Camboriú.  

● Dia De Campo 

Os alunos do curso Técnico em Agropecuária e servidores do IFC Camboriú            

participaram da atividade realizada pela Estação Experimental da Empresa de Pesquisa           

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), de Itajaí. O Dia de Campo é               

 



 

uma oportunidade de aprendizagem, troca de ideias e conhecimento sobre o           

funcionamento de um dia de campo em uma empresa, conhecer as tecnologias para             

produção sustentável de hortaliças. 

Durante o “Dia de campo”, os estudantes conheceram a área experimental de            

hortaliças, que está subdividida em estações: Biofertilizantes para o controle de doenças            

e fertilidade das plantas, Compostagem, Adubação Orgânica, Cultivo de alface e tomate            

(recomendados para a agricultura orgânica), Cultivo protegido de hortaliças e Estação           

de reconhecimento de insetos-pragas e alternativas de controle biológico para hortaliças. 

● Oficina Dos Bombeiros Mirins 

Os alunos dos cursos Técnicos em Defesa Civil e Segurança do Trabalho            

promoveram um dia de aprendizado para os integrantes do projeto Bombeiro Mirim do             

Corpo de Bombeiros de Indaial. Os participantes puderam aprender sobre a “Percepção            

de riscos de desastres geológicos” e “Educação para autoproteção em desastres e            

controle de princípios de incêndios”.  

De acordo com o professor Marcos Alexandre Heinig, as oficinas tiveram como            

objetivo a redução da vulnerabilidade social frente aos desastres ocasionados por           

fenômenos naturais e pela ação humana. No final da oficina, os bombeiros mirins             

plantaram duas mudas de Ipê Amarelo no campus.  

As atividades foram orientadas e organizadas pelos professores Marcos         

Alexandre Heinig, Cleonice Beppler e Leandro Mondini, com o apoio de Alexandre            

Maria e José Domingos Pereira. 

 

3.5 Resíduos Sólidos 

● Resíduos Recicláveis 

Pelo Termo de Compromisso de Cooperação Técnica celebrado entre o Instituto           

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense e a Cooperativa de Reciclagem            

do Vale do Itajaí – Reciclavale, no ano de 2018 foi possível destinar de forma               

ambientalmente correta 3.927 kg de resíduos recicláveis. A quantidade de resíduos com            

destinação final ambientalmente correta foi de: 

 



 

Tabela 1: Detalhamento dos resíduos recicláveis destinados à cooperativa 
RECICLAVALE 

Tipo de resíduo Quantidade destinada à reciclagem 
(kg) 

Papel 2090 

Plástico 978 

Metais 499 

Vidros 70 

Reciclagem de eletrônicos 290 

Total 3927 
Fonte: Dados de controle do NGA. 

 
Neste ano não houve o recolhimento de vidros, contudo estes foram coletados e             

separados, e permanecem estocados no galpão de triagem até que atinjam uma            
quantidade adequada para ser recolhidos. 

● Resíduos Orgânicos 

○ O resíduo orgânico gerado na cozinha e no refeitório são encaminhados           

para o setor de compostagem, sendo então transformados em adubo é           

utilizado nas culturas do próprio  campus.   

○ Os resíduos orgânicos separados nas demais lixeiras no entanto ainda não           

são encaminhados a reciclagem devido a grande taxa de contaminação          

com outros resíduos, estes estão sendo encaminhados para o aterro          

sanitário via coleta municipal juntamente com o rejeito. 

● Resíduos Especiais 

○ Lâmpadas Fluorescentes: Em Julho de 2018 foram recolhidas pela         

empresa contratada 916 lâmpadas (fluorescentes, mistas, e de vapor         

metálico). A empresa está devidamente documentada, possuindo as        

licenças ambientais pertinentes, e realiza a descontaminação e o descarte          

correto das lâmpadas.  

Outras 961 lâmpadas estão armazenadas em depósito específico        

aguardando recolhimento.  

Pretendemos implantar para as aquisições futuras de lâmpadas a         

logística reversa, evitando a necessidade de contratação deste serviço.         

Em média 1500 lâmpadas são substituídas anualmente, o que justifica a           

 



 

necessidade de pensar em alternativas para redução deste impacto, como          

a implantação da logística reversa e a substituição das lâmpadas          

fluorescentes pelas alternativas menos impactantes. 

○ Embalagens de Agrotóxico: As embalagens de agrotóxicos são        

recolhidas por cooperativa autorizada, a qual promove a disposição final          

ambientalmente adequada. 

○ Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde: Esses resíduos gerados no          

ambulatório do campus, e também no serviço veterinário, são recolhidos          

por empresa especializada, contratada pelo Instituto. 

 

4  PESQUISA E EXTENSÃO 

4.1  Projetos de Pesquisa 
 

No ano de 2018 foram finalizados 24 projetos de pesquisa realizados através de              

editais específicos da Coordenação de Pesquisa e Inovação do IFC – Campus Camboriú.             

Outros 22 projetos tiveram início em 2018 com previsão para término em 2019. Nos              

quadros abaixo destacamos os projetos que envolvem a temática ambiental. 

4.1.1  Projetos de pesquisa iniciados em 2017 e finalizados em 2018: 

PROJETO DE PESQUISA COORDENADOR ALUNOS 

Avaliação Toxicológica De Resíduos 
Eletrônicos: Estudo De Caso Com     
Pilhas Alcalinas 

Letícia Flohr Pedro Luiz Dias 
Barroso 

Potencialidade Turística Dos   
Pescadores Do Bairro Da Barra Em      
Balneário Camboriú/Sc Na Época De     
Defeso 

Daniele Soares 
De Lima 

Iasmyn Aline Moreira 
Leite Schuck; 

Lucas Fortes Felisbino 

Germinação Convencional E In Vitro 
De Myrsine coriacea (sw.) R. Br. Ex       
Roem. & Schult. (primulaceae) 

Thaysi Ventura 
De Souza Bruna Da Silva 

Modelagem De Plataforma De Ti Para      
Aquicultura Sustentável (pti-as) 

Joaquim Manoel 
Monteiro Valverde 

Gabriel Alves 
Carneiro;  

Rafael De Azeredo 
Brozat 

 



 

Avaliação Da Qualidade Do Ar Da      
Cidade De Camboriú Quanto À     
Concentração De Material Particulado 
Inalável 

Letícia Flohr Beatriz Faga 

Fonte: http://www.camboriu.ifc.edu.br/pesquisa/projetos-de-pesquisa/ 
 
 

4.1.2  Projetos de pesquisa iniciados em 2018 que serão concluídos em 2019: 
PROJETO DE PESQUISA COORDENADOR ALUNOS 

Compostagem Da Fração Orgânica De     
Resíduos Alimentares Através De Dois 
Métodos De Aeração Natural Para A      
Produção De Um Composto Orgânico 

Viviane Furtado 
Velho 

 

Bruna Maria Kruze; 
Valmor De Oliveira 

Junior 
 

Avaliação Da Influência Do Lançamento De      
Esgoto In Natura Na Qualidade Da 
Água Do Córrego No Campus IFC -       
Camboriú 

Viviane Furtado 
Velho 

Maria Eduarda Da 
Luz; 

Nicolas Gervasio 
 

Monitoramento Da Água Da Chuva E 
Material Particulado (Mp) Atmosférico No     
IFC - Campus Camboriú 

Letícia Flohr Maria Luisa Coelho 
 

Germinação De Vriesea procera Martius Ex      
Schutles Em Sistema Convencional E In      
Vitro 

Thaysi Ventura De 
Souza 

 

Maria Cecília 
Schmitt Fiedler 

 

Astrofotografia Lrgb No IFC - Campus 
Camboriú 
 

Roberto Miguel 
Torres 

 

Lucas 
Bawugaertner; 
Julio Cesar De 

Oliveira Lopes Silva 
Comparação Entre As Temperaturas Da 
Água Comparando - Se Sistemas Para O 
Aquecimento: Estufa E Equipamento Com     
Lente Convergente. Uma Possibilidade De     
Aplicação Em Piscicultura 

Luís Ivan Martinhão 
Souto 

 

Silvano Garcia; 
Hilton Amaral 

Júnior 
 

Otimização Da Produção De Papel     
Reciclado E Desenvolvimento De Papel     
Reciclado Com Sementes 

Renata Ogusucu 
Yasmin Maísa 

Wachholz 
 

Narrativas Virtuais Sobre A Opressão, O 
Silenciamento E A Invisibilidade Na Crise      
Civilizatória: Entrelaçamentos Entre A    
Educação Ambiental E As Teorias De      
Coloniais 

Débora De Fátima 
E. Jara 

 

Helen Parnes 
Miranda; 

Maria Alice Gomes 
Da Rosa 

 

Astrofotografia De Banda Estreita De 
Nebulosas De Emissão. 

Roberto Miguel 
Torres 

Fabrício Willian; 
Viera Fagundes 

 



 

Um Rio Que Passou Na Minha Vida: As 
Mudanças No "Fazer Pesqueiro" Dos     
Trabalhadores Da Colônia De Pescadores     
Da Barra Em Balneário Camboriú 

Rodolfo Augusto B. 
De Conto 

Andressa Karoline 
Montani; 

Melissa Kilpp Do 
Nascimento 

Fonte: http://www.camboriu.ifc.edu.br/pesquisa/projetos-de-pesquisa/ 
 

4.2 PROJETOS DE EXTENSÃO 
No ano de 2018 foram finalizados 19 projetos de pesquisa realizados através de             

editais específicos da Coordenação de Extensão do IFC – Campus Camboriú. Outros 27             

projetos tiveram início em 2018 com previsão para término em 2019. Nos quadros             

abaixo destacamos os projetos que envolvem a temática ambiental. 

 

4.2.1 Projetos de Extensão iniciados em 2017 e finalizados em 2018: 

 

PROJETO DE EXTENSÃO COORDENADOR ALUNOS 

Visitas Guiadas Ao Ifc Campus Camboriú Claudia Damo 
Bertoli 

Maria Eduarda 
Voight - Aa16 Luana 
Marques Cordeiro - 

Aa16 

Feira De Orgânicos No Ifc - Campus       
Camboriú: Incentivo À Agricultura Familiar 

Joeci Ricardo 
Godoi 

Ava Shamis Santos 
Amaro ; Joeci 

Ricardo Godoi; Júlia 
Oro Popp; Rodolfo 
Augusto Bravo De 

Conto; Samara 
Martins Zanella; 

Tiago Fambomel De 
Sucena Botelho 

Clube de Astronomia - Tycho Brahe Kleber Ersching  Odorico Miguel 
Bueno 

Fonte: http://www.camboriu.ifc.edu.br/extensao/projetos-de-extensao/ 

4.2.2 Projetos de Extensão iniciados em 2018 que serão concluídos em 2019: 

PROJETO DE EXTENSÃO COORDENADOR ALUNOS 

Clube de Astronomia Tycho Brahe:     
Astronomia para a comunidade Kleber Ersching Não Informado  

Proteção e Defesa Civil nas Escolas Cleonice Maria 
Beppler Não Informado 

Proteção e Defesa Civil na Comunidade I Cleonice Maria 
Beppler Não Informado 

 



 

Grupo de Pedal - "Pedalando por aí com o         
IFC" 

Daniel Fernando 
Anderle Não Informado 

Proteção e Defesa Civil para turistas Cleonice Maria 
Beppler Não Informado 

Fonte: http://www.camboriu.ifc.edu.br/extensao/projetos-de-extensao/ 
 
  

 



 

5 CONCLUSÕES 
 

As atividades desenvolvidas durante o ano de 2018 demonstram que o           

NGA-CAM mantém-se atuante no campus, e que ações efetivas e que envolvam toda a              

comunidade interna sejam desenvolvidas e estimuladas para que possamos consolidar a           

atividade do Núcleo.  

A representação de membros do NGA-CAM em grupos e atividades externas           

melhora a troca de informações e estabelecimento de parcerias importantes.  

Esperamos dar continuidade às ações já iniciadas, bem como ampliar o campo de             

atuação do NGA, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão desenvolvidas no             

campus, assim como pretende-se formular novas ações buscando maior visibilidade e           

representatividade do Núcleo. 

Sabe-se que os desafios são grandes e que, apenas com trabalho colaborativo            

poderemos atingir o ambiente institucional que pretendemos, em todas as suas           

dimensões.  
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