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Memorando Circular nº 04/RES/CGA/2019  

  

Florianópolis, 07 de março de 2019.  

 

À Comunidade Universitária  do Campus Trindade    

 

Assunto: Informações sobre descarte de vidros da UFSC 

 

 

1.  Considerando a grande quantidade de resíduos de vidro gerado na UFSC e o risco 

associado à manipulação deste material, a Gestão de Resíduos comunica o procedimento correto 

para o descarte de resíduos de vidro.  

 

2.  Embalagens de vidro comum inteiras ou quebradas (garrafas de bebidas, potes 

de alimentos, frascos de cosméticos (vazios), copos etc.) devem ser descartadas no Ponto de 

Entrega Voluntária (PEV) de Vidro, localizado em frente ao Centro de Cultura e Eventos. 

 

3.   O material entregue neste PEV é recolhido pela Comcap e encaminhado à 

reciclagem. Não podem ser entregues neste PEV: vidros planos (de janelas), espelhos, cristais, 

utensílios de cerâmica, porcelana, lâmpadas e vidrarias de laboratório. O material deve ser 

depositado sem caixas de papelão ou sacolas. Maiores informações sobre a rede de PEVs de 

vidro da Comcap podem ser obtidas no site:  

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.php?cms=entrega+seletiva+de+vidro&menu=5. 

 

4.   As embalagens de vidro comum também podem ser embaladas em caixa de 

papelão e depositadas nas lixeiras de rejeito (não recicláveis). Entretanto, neste caso, não serão 

recicladas. Por isso, solicitamos que, dentro das possibilidades, a comunidade coopere 

depositando as embalagens no PEV de vidro. 

 

5.  Vidrarias de laboratório devem ser avaliadas pelos seus geradores quanto à 

periculosidade: 

 Frascos e vidrarias contaminados com resíduo químico perigoso devem ser 

encaminhados para coleta de resíduos químicos, conforme instruções disponíveis 

na página da Gestão de Resíduos (http://gestaoderesiduos.ufsc.br/); 

 Frascos e vidrarias não contaminados com resíduo químico perigoso devem 

ser limpos, conforme instruções na página da Gestão de Resíduos 

(http://gestaoderesiduos.ufsc.br/), embalados em caixa de papelão e descartados 

na lixeira de rejeitos (não recicláveis). Em hipótese alguma as vidrarias de 

laboratório poderão ser encaminhadas à reciclagem. 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.php?cms=entrega+seletiva+de+vidro&menu=5
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6.   Vidros planos (de janela) serão recolhidos pela vidraçaria da Prefeitura 

Universitária. O recolhimento deve ser solicitado via SPA, conforme as orientações da SEOMA, 

disponíveis no site: http://pu.ufsc.br/files/2012/01/MEM-C-1-DRE.SEOMA_.2017.pdf. 

 

7.   A UFSC não dispõe de serviço de coleta e destinação final de vidros temperados. 

Recolhimento e destinação deste material devem ser contratados pela unidade geradora.  

 

8.  Anexo encontram-se cartazes de divulgação do PEV de vidro e de descarte de 

vidrarias de laboratório. 

 

9.  Reforçamos a importância da colaboração de toda a comunidade universitária para 

a manutenção de um ambiente seguro e mais sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                        _________________________ 

  Branda Vieira                                                   Chirle Ferreira 

Gestão de Resíduos                                           Gestão de Resíduos 

Coordenadoria de Gestão Ambiental                    Coordenadoria de Gestão Ambiental 
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