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Memorando-Circular nº 1/2019/CDPD/PROPLAN/REITORIA

Ao(À) Sr(a).:
UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UFPEL

Assunto:

  

Prezado(a) diretor(a)/coordenador(a),

 

Ao cumprimentá-lo(a), orientamos sobre os procedimentos a serem adotados na sua unidade
com relação ao armazenamento e descarte de pilhas e baterias portáteis.

O Núcleo de Planejamento Ambiental da Coordenação de Desenvolvimento do Plano Diretor
(NPA/CDPD/PROPLAN), com o objetivo de destinar um passivo ambiental de pilhas existente
na UFPel, solicita que cada unidade faça uma varredura em todos os seus setores acadêmicos
e administrativos como intuito de arrecadar pilhas e baterias portáteis em desuso.

As pilhas devem ser armazenadas, preferencialmente dentro de sacos plásticos para evitar
vazamentos, em caixas de papelão devidamente fechadas com fitas adesivas e identificadas por
fora da caixa a Unidade (acadêmica ou administrativa) de proveniência.  A coleta desse passivo
será feita, impreterivelmente, nos dias 21 e 22 de março, nas unidades dos Campi Cidade e no
dia 28 e 29 de março nas unidades do Campus Capão do Leão, entre 08h e 18h, sob
supervisão do NPA. Não será possível agendar horário, assim, a Unidade deverá estar com o
material organizado previamente para qualquer dos dias e horários programados.

Abaixo, seguem os códigos (em negrito) das pilhas e baterias portáteis dos sistemas
eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio, relacionadas nos capítulos 85.06 e 85.07 da
Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM, comercializadas no território nacional, que serão
objeto de destinação pelo NPA (esses códigos são encontrados gravados diretamente nas
pilhas e baterias):

85.06 Pilhas e baterias de pilhas, elétricas

8506.10 - De dióxido de manganês

8506.10.10 Pilhas alcalinas 

8506.10.20 Outras pilhas 

8506.10.30 Baterias de pilhas 
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8506.50 - De lítio

8506.50.10  Com volume exterior não superior a 300 cm3 

8506.50.90 Outras 

8506.60 - De ar-zinco

8506.60.10 Com volume exterior não superior a 300 cm3 

85.07 Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou retangular.

8507.40.00 - De níquel-ferro

8507.80.00 - Outros acumuladores

Abaixo, imagens ilustrativas de alguns locais onde podem ser encontrados os NCMs nas pilhas:

 

Os demais sistemas de pilhas, baterias e acumuladores devem ter sua destinação prevista em
edital, responsabilizando o fabricante, importador, distribuidor ou comerciantejá no ato da
compra. Se houver algum passivo desses outros sistemas, sem previsão de recolhimento por
parte do fabricante, solicitamos comunicar oficialmente o NPA sobre qual o tipo de material e
quantidade para estudarmos alternativas. O NPA coloca-se à disposição para auxiliar na
instrução do termo de referência da compra desses materiais de forma a comprometer os
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes com a destinação final, conforme
previsão legal.

Importante ressaltar que a UFPel somente é responsável pelo passivo de pilhas gerados no
âmbito de suas atividades, portanto, não devem ser coletadas  pilhas e baterias de uso
doméstico ou trazidas de casa por servidores e discentes. Para as pilhas de consumo
doméstico, orientamos a entrega gratuita no ATACADÃO (Avenida Presidente João Goulart,
6161 - Fragata - Pelotas – RS- em frente ao Posto Petrobrás), ponto de coleta da GMC LOG,
parceira da GREEN ELÉTON, entidade gestora do programa de logística reversa de pilhas e
baterias portáteis (Descarte GREEN Pilhas). Lembre-se: para o consumidor doméstico esse
descarte não tem custo, para a UFPel, sim.
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O Núcleo está em processo de implementação de uma coleta sistemática desse material, a partir
de 2019.  Assim, realizado o descarte desse primeiro passivo,  solicitamos às unidades que
mantenham um único ponto de coleta de pilhas, preferencialmente na secretaria da unidade de
forma a inibir a entrega de pilhas de uso doméstico, armazenando da maneira orientada neste
memorando. O NPA elaborará um calendário das próximas coletas nas diversas unidades da
UFPel e divulgará ainda no primeiro semestre letivo de 2019.

Contamos com a colaboração de todos no destino ambientalmente adequado desse passivo.

Atenciosamente,

Cíntia Vieira Essinger
Coordenadora de Desenvolvimento do Plano Diretor

Franco Goularte Knuth
Chefe do Núcleo de Planejamento Ambiental

 

Documento assinado eletronicamente por CINTIA VIEIRA ESSINGER,
Coordenadora, Coordenação de Desenvolvimento do Plano Diretor, em
31/01/2019, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FRANCO GOULART KNUTH,
Chefe, Núcleo de Planejamento Ambiental, em 31/01/2019, às 12:14,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0423887 e o código CRC 1BE98A50.

Referência: Processo nº 23110.002931/2019-19 SEI nº 0423887
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