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Memorando Circular nº 6/RES/CGA/2019
Florianópolis, 2 de abril de 2019.
À Comunidade Universitária do Campus Florianópolis.
Assunto: Informações sobre a coleta de resíduos perigosos – Infectantes e Químicos.
1.
No desenvolvimento das suas atividades, a universidade produz resíduos variados,
entre eles os resíduos perigosos classificados pela ANVISA (RDC Nº 222/2018) como resíduos
infectantes (Grupo A) e resíduos químicos (Grupo B).
2.
A Gestão de Resíduos, da Coordenadoria de Gestão Ambiental, disponibiliza um
sistema de coleta de resíduos infectantes e um sistema de coleta de resíduos químicos por meio
dos contratos nº 176/2014 e nº 175/2014, respectivamente.
3.
Para que se realize o adequado gerenciamento destes resíduos (armazenamento,
coleta, transporte, tratamento e destinação final), é necessário que os geradores se integrem ao
sistema de coleta da UFSC. Assim, os laboratórios e demais geradores de resíduos perigosos que
ainda não fazem parte do sistema devem se cadastrar no site da Gestão de Resíduos
(http://gestaoderesiduos.ufsc.br/) e realizar a solicitação de coleta.
4.
Alertamos que o descarte inadequado de resíduos perigosos fere o disposto na
Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei 12.305/2010, e normas ambientais vigentes.
Ressaltamos ainda que o correto gerenciamento dos resíduos é responsabilidade dos seus
geradores.
5.
Solicitamos ampla divulgação deste memorando aos docentes e técnicos
administrativos, principalmente os vinculados aos laboratórios da UFSC.
6.
Ficamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas por meio dos ramais 3836
(resíduos infectantes) e 4229 (resíduos químicos), do e-mail gestaoderesiduos@contato.ufsc.br ou
por meio das informações disponíveis em http://gestaoderesiduos.ufsc.br/.

Atenciosamente,
Branda Vieira
Gestão de Resíduos Infectantes
Coordenadoria de Gestão Ambiental

Chirle Ferreira
Gestão de Resíduos Químicos
Coordenadoria de Gestão Ambiental
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