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PORTARIA NORMATIVA N' lq3 /2019/GR, DE + DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre as diretrizes e orientações para o
desenvolvimento de afinidades de tratalmento de resíduos
org(únicos nos campa da Universidade Federal de Santa
Catarina.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. no
exercício de suas atribuições, tendo em vista a minuta apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído
pela Portaria n' 2 1 56/20 1 8/GR, e considerando

(i) que a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), como grande geradora de
resíduos, deve pâr em prática medidas para a destinação adequada dos seus resíduos, levando em
conta o disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n' 12.305/2010) e demais normativas
afins 9

(ii) que, de acordo com o estudo de composição gravimétrica realizado pela
Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA), conforme análises realizadas em 2016 e 2017 no
Campus Trindade, estima-se que os resíduos orgânicos correspondam a 28% de todos os resíduos
convencionais gerados na Instituição;

(iii) que há muitos setores, laboratórios e grupos que se dedicam a realizar o
tratamento de frações desses resíduos orgânicos dentro da própria Universidade, verificando-se,
assim, a necessidade de mapear e acompanhar essas iniciativas de tratamento, a fim de registrar,
orientar e verificar a necessidade de sua adequação, com vistas a melhor desenvolver o
gerenciamento desses resíduos na Instituição, incluindo-se a obtenção de informações relevantes
para apresentar a órgãos extemos de controle, quando sol imitado,

RESOLVE

Art. I' Estabelecer as diretrizes e orientações para o desenvolvimento de atividades
de tratamento de resíduos orgânicos nos cam/2í da UFSC, as quais deverão ser seguidas pelos locais,
vinculados à Universidade, que optarem por tal iniciativa.

Disposições Gerais
Art. 2' As iniciativas de tratamento de resíduos orgânicos realizadas na Universidade

não terão Htns lucrativos.
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Art. 5' O atendimento das exigências definidas pela CGA e pelo referido Grupo de
Trabalho não eximem a iniciativa do cumprimento das normativas ambientais existentes.

ambiental comAren 6' Atividades passíveis de licenciamento devem ser submetidas ao órgão

Implantação de novos sistemas

Art. 7' Inicialmente o proponente deverá apresentar o Plano de Operação (Apêndice
A) do sistemaproposto ao centro de ensino ou unidade equivalente. ' ' ~ ' '''''''

Art. 8' O centro de ensino (ou unidade equivalente) deverá encaminhar à
Coordenadoria de Gestão Ambiental, via Solicitação Digital (Plataforma Solar), o Plano de
Operação do proponente para análise e manifestação. ' " -' -''

Art. 9' Após análise, A CGA emitirá parecer de viabilidade de instalação da
atividade, de acordo com o Plano de Operação proposto. "' ''' "

compreensão do Plano de Operação.dera solicitar ao proponente outras informações para melhor

Cadastro de sistemas existentes
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Art. 12 0 plano deverá ser encaminhado à CGA via SPA

Acompanhamento da atividade

Art. 13 0 (a) responsável pela atividade deve emitir relatórios com frequência e
informações a serem definidas pela CGA após cadastro do prometo. Esses relatórios devem conter.
pelo menos, as seguintes informações:

l quantidade semanal de resíduo tratado:
11 problemas enfrentados durante o tratamento dos resíduos:
111 destinação dada aos produtos e subprodutos do tratamento;
IV medidas adotadas para resolver os problemas existentes;
V quaisquer alterações das informações apresentadas no momento do cadastro:
VI outras informações que a CGA julgar pertinente.
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Desenvolvimento da atividade

Art. 14 A área utilizada para a ativídade de tratamento de resíduos orgânicos deve ser
identificada com pl.aca.informando nome do(a) responsável, endereço de e-ma//, origem do resíduo e
o nome do prometo/iniciativa.

Art. 15 A área utilizada para a atividade de tratamento de resíduos orgânicos deve
possuir acesso controlado, para evitar a entrada de animais e pessoas não autorizadas.

Art. 16 Devem-se adotar medidas para evitar a contaminação do solo, dos corpos
hídricos e do ar, que estarão previstas e especificadas no Plano de Operação.' ' '''

Art. 17 A atividade deve manter limpos os recipientes utilizados para armazenamento
e transporte dos resíduos a serem tratados, evitando problemas com mau cheiro ou proliferação de
vetores de doenças.

Art. 18 Recomenda-se a priorização da utilização dos produtos gerados nessas
atividades, como composto e biofertilizante, por exemplo, na jardinagem 'da própria Universidade.
na reprodução de mudas ou em outras ativídades da Instituição.

Art. ]9 Para atividades de compostagem, recomenda-se a leitura do manual
produzido pelo Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo (Cepagro) e MMA
dispon íve l e m http ://www.m ma. gov.br/images/arq u ivo/8005 8/Compostagem-
ManualOrientacao MMA 17-06-20.pdf. '

Art. 20 Esta portaria normativa entra em vigor na data de sua publicação no Boletim
Oficial da UFSC.
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TRATAMENTO DE RESÍDUO ORGÂNICO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

Nome do prometo:.

Forma de tratamento adotada (p

Localização da atividade:

Origem do resíduo (p. ex., gerad

Quantidade de resíduo a ser tratado por semana (em kg):

Data prevista para início da atividade:

Tem prazo para encerramento?E]SimlJNão

'bSe sim, informar data prevista:

Como será realizada a operação durante o recesso escolar?

A iniciativa possui vínculo com algum prometo ou laboratório? Se sim

Nome do servidor (técnico ou docente) responsável pela iniciativa:

Medidas que serão adotadas para evitar a proliferação de a

APENDICE A

PLANO DE OPERAÇÃO

Sex., compostagem, biodigestão, vermicompostagem etc.)S r'm i sta e

o no departamento, proveniente da lanchonete)r e e

qual?9

de doençasvetoresnimais e
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Medidas que serão adotadas para evitar a contaminação do solo, corpos hídricos e ar (p. ex.,

impermeabil ização, recirculação, percolação, infiltração, escoamento etc.):

Estrutura que será utilizada para limpeza dos recipientes de armazenamento e transporte dos

resíduos:

Declaro estar ciente da necessidade de corneto gerenciamento e acompanhamento da atividade

de tratamento. Declaro também que qualquer alteração da forma de funcionamento ou ocorrência

inesperada será informada à Coordenadoria de Gestão Ambiental, por meio do endereço

gestaoderesiduos@contato.urso.br.

Data: / /

Assinatura
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