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PROGRAMA CANECA ECOLÓGICA 

 

 

O programa Caneca Ecológica, adotado pela SPDM 

incialmente no Hospital Geral Pirajussara e 

posteriormente disseminada em todas as Instituições Afiliadas, tem como principal objetivo 

promover maior responsabilidade ambiental, reduzindo a quantidade de resíduos plásticos 

proveniente do consumo de copos descartáveis e, consequentemente, despertar a 

consciência ambiental dos colaboradores. 

Esse programa vai de encontro ao conceito dos 3R`s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), 

utilizado no Gerenciamento de Resíduos. Reduzir significa minimizar, ou seja, evitar a 

produção de resíduos sem necessidade.  

Neste sentido, o programa da Caneca Ecológica está alinhado ao ODS 12, 

que traz em sua meta 12.5: “Até 2030, reduzir substancialmente a geração de 

resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso”.  

Com o uso da Caneca Ecológica, além da eliminação do custo de aquisição de copos 

plásticos descartáveis, evita-se o envio de milhares de copos descartáveis para o lixo todo 

ano.  

A Caneca Ecológica deve ser entregue para o colaborador no seu primeiro dia de trabalho. 

Após a entrega, o colaborador deve:  

• Utilizar sua caneca, evitando o uso de copos descartáveis; 

•  Higienizar após o uso; 

•  Guardar em local adequado. 
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Segundo a Organização Oceana, dedica à 

proteção e restauração dos oceanos em uma 

escala global informa que “no Brasil, em 

média, 325 mil toneladas de plástico acabam 

no oceano por ano, a partir de fontes 

terrestres como disposição em lixões a céu 

aberto. Esse descarte impacta na vida 

marinha, nos ecossistemas e na atividade 

pesqueira”.  

(Fonte: https://brasil.oceana.org/campanhas/combate-a-poluicao-marinha-por-plasticos/) 

Alinhado a esta temática, no ano de 2022, em comemoração ao Dia Mundial do Meio 

Ambiente (05 de junho) as Unidades Afiliadas SPDM trabalharam com ênfase ao seguinte 

tema: “Poluição plástica e ações para redução do uso de plásticos no Setor Saúde”. 

Faça sua parte para que possamos reduzir a quantidade de resíduos plásticos produzidos.  

Utilize sua caneca ecológica, garrafas e louças duráveis em sua rotina! 

 

Links de referência: 

1. Brasil é o 4º país do mundo que mais gera lixo plástico | WWF Brasil  

2. Relatório da ONU sobre poluição plástica alerta sobre falsas soluções e confirma 

necessidade de ação global urgente (unep.org) 

3. https://brasil.oceana.org/campanhas/combate-a-poluicao-marinha-por-plasticos/  

4. Um Oceano Livre de Plástico - Oceana Brasil 

5. https://www.plasticstreaty.org/organizations/assine-chamada-para-um-tratado-

global-sobre-plasticos/  

6. Aprovada na Alesp, lei que proíbe o uso de canudos plásticos no Estado completa 

dois anos 

7. Lei nº 17.110, de 12 de julho de 2019 - Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo 

8. Vídeo: A história da água engarrafada. 

https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0  

Fazendo as Contas 

As Instituições Afiliadas têm cerca de 32.000 colaboradores. Se considerarmos o 

consumo médio de 5 copos plásticos por dia para cada colaborador da SPDM, teremos uma 

geração de 160.000 copos por dia, sendo 4.800.000 copos todos os meses, atingindo 57.600.000 

copos por ano.  

É isso mesmo: mais de 57 milhões de copos plásticos descartáveis por ano!!! 
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https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=425479#:~:text=Atendimento-,Aprovada%20na%20Alesp%2C%20lei%20que%20pro%C3%ADbe%20o%20uso%20de%20canudos,no%20Estado%20completa%20dois%20anos&text=Aprovada%20pelos%20deputados%20e%20deputadas,completa%20dois%20anos%20neste%20m%C3%AAs.
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