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Memorando Circular n°001/2017/CGA/SEOMA 

Florianópolis, 21 de Fevereiro de 2017. 

Aos: Centros de Ensino e Unidades Administrativas.  

Da: Coordenadoria de Gestão Ambiental.  

 

Assunto: Campanha de Redução no Consumo de Copos Descartáveis.  

 

Senhor(a), 

1.      O consumo de copos descartáveis ocasiona em uma grande quantidade de 
resíduos que poderiam ser evitados com a utilização de recipientes reutilizáveis. Na UFSC, no 
ano de 2015, foram consumidos 1.338.500 copos descartáveis, o equivalente a mais de duas 
toneladas. Em âmbito nacional, nas instituições públicas, são consumidos em média mais de 
dois copos por dia, totalizando 500 copos por ano.  Os copos plásticos descartáveis são 
prejudiciais ao meio ambiente, demorando de 200 a 400 anos para se decomporem, ademais, 
apenas 20% deles são reciclados, uma vez que sua reciclagem não apresenta vantagem 
econômica para o catador. Além disso, algumas pesquisas apontam que o copo plástico em 
contato com substâncias quentes produz substâncias carcinogênicas. Esses fatos apontam para 
a necessidade da diminuição do consumo de copos plásticos descartáveis. 

2.   Visando a redução destes números, a UFSC definiu como meta diminuir em 
50% do consumo de copos plásticos descartáveis entre os servidores da instituição até 
setembro desse ano. Com esse fim, o Programa UFSC Sustentável está lançando a segunda 
etapa da Campanha “Reduzir o Consumo é Transformar o Mundo”, a qual busca a 
conscientização das pessoas que frequentam a universidade. Incentivando a utilização de 
recipientes reutilizáveis sempre que possível, e por consequência diminuindo o consumo dos 
copos plásticos descartáveis.  

3.   A campanha foi elaborada pela Diretoria Geral de Comunicação da UFSC em 
parceria com a coordenadoria de Gestão Ambiental. Para colocá-la em prática serão 
distribuídos cartazes em locais estratégicos, adesivos perto dos filtros e bebedouros e será 
realizada uma intervenção de conscientização no hall dos Centros de Ensino, além disso será 
divulgado nas mídias sociais vídeos e mensagens, visando reforçar a conscientização da 
comunidade acadêmica. 



- Distribuição dos cartazes: A partir do dia 21 de fevereiro de 2017 a equipe da Coordenadoria 
de Gestão Ambiental distribuirá cartazes em todas as Unidades da UFSC. 

- Distribuição de adesivos: Foram confeccionados adesivos para serem colados em lugares 
estratégicos, como bebedouros, salas de reuniões e locais que se realizam coffee breaks. Os 
adesivos serão distribuídos pela equipe da Coordenadoria de Gestão Ambiental em todas as 
Unidades da UFSC, a partir do dia 21 de fevereiro de 2017.  

- Intervenção nos halls dos Centros: Será realizada uma intervenção no hall de cada Centro de 
estudo, esta pretende conscientizar as pessoas que frequentam estes ambientes. A 
intervenção irá apontar a quantidade do consumo de copos plásticos descartáveis em cada 
centro, buscando a reflexão e a mudança de atitude da comunidade acadêmica. 

4.   Reforçando a importância do consumo consciente e o comprometimento da 
instituição com a sustentabilidade, solicitamos que os Centros e Unidades Administrativas 
permitam o acesso aos espaços e a fixação dos cartazes e adesivos nos locais previstos pela 
equipe da Coordenadoria de Gestão Ambiental. Abaixo segue a lista da equipe que é 
responsável pela distribuição e fixação do material de divulgação:   

- Carolina Fernandes – Servidora – Arquiteta – SIAPE 2039649 

- Ludmila Serafim de Abreu – Servidora – Bióloga – SIAPE 1200751 

- Gabriela Zampieri – Servidora – Administradora – SIAPE 2662673 

- Letícia Avila dos Santos – Acad. Engenharia Sanitária e Ambiental – Matrícula 14104133 

- Nathália Cervelin Pecantet – Acad. Arquitetura – Matrícula 11100844 

- Laerte de Souza Junior – Acad. Engenharia Sanitária e Ambiental – Matrícula 15104617 

- Jéssica Priscila Sperandio – Acad. Engenharia Sanitária e Ambiental – Matrícula 10200673 

- Jéssica Nicoladelli Mondardo – Acad. Engenharia Sanitária e Ambiental – Matrícula 11100920 

- Alessandra Bressan – Acad. Engenharia Sanitária e Ambiental – Matrícula 12200664 

 

5.   Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 


