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1 INTRODUÇÃO

TIPO DE CONVÊNIO
PESQUISA
EXTENSÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EVENTOS

X ENSINO

1.1 PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Início: 10/06/2019
Término: 10/06/2023

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Uberlândia.

1.3 TÍTULO DO PROJETO
PROJETO INSTITUCIONAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLÂNDIA

1.4 AUTORES DO PROJETO

Nome Completo Órgão Assinatura
Bruna Fernanda Faria Oliveira ICIAG

1.5 COORDENADORA INDICADA

Nome Completo Órgão Assinatura
Bruna Fernanda Faria Oliveira ICIAG
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1.6 RESUMO DO PROJETO

O Projeto busca propiciar o tratamento de resíduos sólidos da Universidade Federal de
Uberlândia com a utilização da estrutura completa de uma Central de Tratamento de
Resíduos Sólidos, de modo a contribuir para diversas áreas de ensino, pesquisa e extensão,
além de proporcionar um destino ambientalmente adequado e economicamente viável de
esterilização de resíduos produzidos pelas atividades acadêmicas daUFU. Dessa forma, o local
se torna uma unidade de apoio para administração de aulas práticas, pesquisas (monografias,
dissertações e teses), extensão (estágios) e produção (resultante das atividades de ensino,
pesquisa e extensão) para diferentes cursos.

1.7 OBJETIVOS DO PROJETO

O presente projeto tem por finalidade a celebração de um convênio para o desenvolvimento
de um projeto institucional da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos, de propriedade
da Faepu, para as áreas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Universidade atendendo
às disposições presentes na Seção I da Resolução SEI Nº 008/2017 sobre o relacionamento da
Universidade com as fundações de apoio.

1.8 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Devido às características de suas atividades – ensino, pesquisa e extensão – e ao número de
pessoas atendidas nessas atividades, a Universidade Federal de Uberlândia utiliza uma
diversidade de produtos com consequente e significativa geração de resíduos sólidos que
precisam ser esterilizados antes de serem descartados.

Inúmeras universidades brasileiras, conscientes de sua responsabilidade social e do papel que
exercem na formação dos futuros profissionais cidadãos, bem como dos danos ambientais
provocados por um descarte inadequado de seus resíduos perigosos, iniciaram, desde então,
programas de gerenciamento de resíduos.

Para atender esta demanda, a UFU buscou a contratação de empresa especializada, por meio
de licitação pública, para prestar os serviços de tratamento dos resíduos. No entanto, tal
contratação não apresenta relação com as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Diante disso, a disponibilização da central de tratamento de resíduos proporcionará aos
discentesmatriculados emdiversos componentes curriculares dos cursos de graduação e pós-
graduação relacionados ao tema (Quadro 1) o conhecimento acerca da tecnologia
implantada, dos processos envolvidos no tratamento, da rotina burocrática e das normas e
legislações pertinentes, tornando-se assim uma extensão da sala de aula.
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Além disso, o local poderá servir para realização de estágio supervisionado e ainda como
objeto de estudo de trabalhos de conclusão de curso, projetos de iniciação científica,
mestrado e doutorado, contribuindo com a ciência e a formação de diferentes profissionais.

Quadro 01 – Componentes Curriculares com conteúdos relacionados aos resíduos sólidos
Componente Curricular Unidade Ofertante

GNU – Nutrição e Saúde Coletiva I
GET018 – Bioprocessos Aplicados
GET041 – Gestão de Resíduos Sólidos
GET050 – Gestão Ambiental
GAG048 – Gestão Ambiental na Agricultura
FAGEN41044 – Sustentabilidade Regional
PGMQA01 – Gestão Ambiental

FAMED
ICIAG
ICIAG
ICIAG
ICIAG
FAGEN
ICIAG (PPGMQ)

Soma-se ainda o fato que a disponibilização da Central de Resíduos atenderá o
Desenvolvimento Institucional previsto na Seção II da Resolução SEI Nº 008/2017 que prevê
a realização de relacionamento entre Universidade e Fundação de apoio em atividades e
operações especiais que levem à melhoria mensurável das condições da UFU, para o
cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).

1.9 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se proporcionar à UFU, ao utilizar a Unidade de Tratamento de Resíduos, uma
oportunidade ao apoio do ensino, pesquisa e extensão nas Unidades Acadêmicas e a melhor
adequação na coleta dos resíduos gerados em todas as áreas/setores.

Na atividade de graduação, a Unidade de Tratamento de Resíduos servirá como local de
desenvolvimento de atividades práticas para nomínimo seis fichas de disciplinas identificadas
(Quadro 1) que atenderão anualmente até quinhentos alunos.

Para o campo de pesquisa por meio da pós-graduação e extensão, a Universidade poderá ser
beneficiada com a disponibilização da Unidade de Tratamento de Resíduos para o
desenvolvimento de projetos de extensão, mestrado e doutorado.

Além disso, proporcionará o desenvolvimento de melhores práticas da gestão dos resíduos
produzidos no âmbito universitário já que estará sempre sendo objeto de estudo que entre
outros, buscarão a eficiência do sistema.
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2 AÇÕES / ATIVIDADES

2.1 LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O PROJETO

A Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos, registrada em nome da Faepu, inscrita no
CNPJ: 25.763.673/0010-15, está situada na Avenida Professor José Inácio de Souza, 3.333,
Bairro Umuarama, CEP 38.405.330, no Campus Umuarama.

Possui estrutura de acesso facilitada para o processo tratamento e armazenamento de
resíduos sólidos, apresenta o fluxo de atividades de acordo com as normas vigentes. Sua
edificação apresenta vestiários de barreira, área administrativa, setor de tratamento
(autoclave e triturador), salas de armazenamento, lavagem dos containers, armazenamentos
específicos para resíduos químicos e área técnica da autoclave que apresenta uma caldeira e
depósito de GLP. O recolhimento do material é feito por uma via asfaltada no contorno da
edificação que possui 366metros de área construída e 1.293metros de área total de terreno.

A unidade possui um conjunto de equipamentos com capacidade máxima de processamento
de 3.440 kg por dia, suficiente para atender a demanda média da UFU que é de 788 kg por
dia, considerando o Hospital de Clínicas, Hospital Veterinário e Unidades Acadêmicas.

2.2 INVESTIMENTOS REALIZADOS

No ano de 2008, a FAEPU disponibilizou os lotes 5, 6, 8 e 10, na Quadra 13, de sua
propriedade, correspondente a 1.293,75 metros quadrados, para que o HC/UFU
desenvolvesse o projeto de construção de uma Central de Tratamento de Resíduos Sólidos.
Os valores de avaliação destes lotes foram feitos pela Faculdade de Engenharia Civil da UFU
no ano de 2012 ao valor de R$ 583.000,00.

No período de dezembro 2008 a junho de 2010, a obra de construção civil de 308,56 metros
quadrados da Central de Resíduos foi executada pela empresa Cosam e fiscalização da UFU,
sendo empenhados e liquidados R$ 542.170,41 dos recursos do PRO-HOSP do HC/UFU. O
registro desta edificação encontra-se no Registro Imobiliário Patrimonial (RIP)
540300525.500-4 na UG: 150233/15260 Hospital de Clínicas da UFU.

Em continuidade ao Projeto da Central de Resíduos, no ano de 2011, o HC/UFU adquiriu os
equipamentos, ainda com recursos do PRO-HOSP:

a) TRITURADOR DE RESIDUOS C/ SISTEMA DE ELEVAÇAOMECANIZADO P/ CONTEINERES
220V MOD.FT75MARCA-FRAGMAQ, Nº Patrimônio: 78302, no valor de R$ 86.500,00.
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b) AUTOCLAVE AUTOM. HORIZONTAL CILINDRICA P/ ESTEREL. DE RESIDUOS SOLIDOS
INFECTANTES EMAÇO INOXMOD.HSMARCA-SERCON,Nº Patrimônio: 79082, no valor
de R$ 227.000,00.

Apenas em 2017, após reavaliação das entidades UFU, HCU, e FAEPU, foram aprovados os
investimentos para início do funcionamento da Central de Resíduos, sendo necessário novo
aporte de recursos pela FAEPU no montante de R$ 253.720,04, objetivando a montagem da
caldeira, da autoclave, instalações elétricas, adequação estrutural de terraplanagem, asfalto
e autorizações de funcionamento junto aos órgãos reguladores. A Faepu utilizou recursos
próprios para atender as seguintes demandas:

a) Equipamentos: valor de R$ 3.111,00
b) Instalações Elétricas, Hidráulicas e Civis: 241.441,57
c) Materiais e Utensílios: 5.500,00
d) Taxas Diversas: 3.667,47

Em resumo, as instituições investiram o montante total de R$ 1.692.390,45 na Central de
Resíduos no período de 2008 a 2018, representando 51% para HC/UFU e 49% para a FAEPU,
conforme apresentado na Tabela 01:

Tabela 01 – Resumo Investimentos Central de Resíduos
TIPO DE INVESTIMENTO FONTE VALOR EM R$ %

Construção Civil - 308,56 m2 HC/UFU 542.170,41 32%
Triturador de Resíduos HC/UFU 86.500,00 5%

Autoclave para Esterilização HC/UFU 227.000,00 13%
TOTAL HC/UFU 855.670,41 51%

Terreno - 1.293,75 m2 FAEPU 583.000,00 34%
Instalações, Equipamentos, Taxas FAEPU 253.720,04 15%

TOTAL FAEPU 836.720,04 49%

TOTAL INVESTIMENTO 1.692.390,45 100%
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2.3 REMUNERAÇÃO DO PATRIMÔNIO UFU

Considerando os investimentos realizados pela UFU, foi realizada a avaliação com base em
indicadores de mercado visando apurar o valor mensal que a FAEPU deverá ressarcir à UFU
pela utilização do patrimônio que será utilizado na prestação dos serviços de tratamento de
resíduo.

PATRIMÔNIO IMÓVEL

Predial: Constituído por 308,56 m2 de construção, com valor registrado na UFU de
R$542.170,41.

Terrenos: Constituído por 1.293,75 metros quadrados, com valor apurado de R$
583.000,00.

Forma de cálculo: Foi aplicado o percentual médio de utilizado pelo mercado imobiliário
para estimar o valor mensal do aluguel, que está entre 0,5% à 1,0% do
valor do bem imóvel (predial e terrenos).
Considerando que o patrimônio imóvel é constituído de estrutura predial
(UFU) e terrenos (FAEPU), aplicamos a proporcionalidade das
instituições, utilizando o percentual máximo de locação de 1% sobre o
valor do bem, obtendo o resultado para o ressarcimento à UFU de R$
5.421,70 mensais, conforme tabela 02:

Tabela 02 – Cálculo do valor para ressarcimento do patrimônio imóvel da UFU.
TIPO DE INVESTIMENTO FONTE VALOR EM R$ %

1. Construção Civil - 308,56 m2 HC/UFU 542.170,41 48%
2.Terreno - 1.293,75 m2 FAEPU 583.000,00 52%

   

TOTAL DO PATRIMÔNIO IMÓVEL 1.125.170,41 100%

   

PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR DO PATRIMÔNIO (1+2) 11.251,70 1%

   

INSTITUIÇÃO % do Patrimônio VALOR EM R$
UFU 48% 5.421,70
FAEPU 52% 5.830,00

PATRIMÔNIO MÓVEL

Equipamentos: Constituído pelas aquisições relacionadas no item 2.2 deste documento,
totalizam o valor de R$313.500,00.
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Forma de cálculo: Neste caso, como está bem definido os investimentos de cada
instituição, foi avaliada de forma direta apenas o patrimônio investido
pela UFU.
Foi aplicada a orientação proposta no Decreto-Lei 9.580, art. 319 e Lei nº
4.506/64, art. 57, que orienta a Receita Federal divulgar a taxa anual de
depreciação de bens móveis, especificamente destinada a
equipamentos, cuja regra estabelece um prazo máximo de depreciação
de 10 anos.
Esta referência foi utilizada para o valor do bem que deverá ser
depreciado de forma linear, proporcional ao tempo em meses da
expectativa de vida útil, sendo que ao final do período ele está pronto
para a sua baixa contábil.
O cálculo do valor para o ressarcimento à UFU está descrito na tabela 03:

Tabela 03 – Cálculo do valor para ressarcimento do patrimônio móvel da UFU (equipamentos)
TIPO DE INVESTIMENTO FONTE VALOR EM R$

Triturador de Resíduos HC/UFU 86.500,00
Autoclave para Esterilização HC/UFU 227.000,00

  

TOTAL DO PATRIMÔNIOMÓVEL 313.500,00

  
DEPRECIAÇÃOMENSAL DE EQUIPAMENTOS - 10 ANOS DE VIDA

ÚTIL 2.612,50

  

VALOR DE RESSARCIMENTOMENSAL PARA A UFU 2.612,50

Desta forma, o valor mensal para ressarcimento à UFU será de R$8.442,50 (Oito mil,
quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme apresentados na
Tabela 02 e Tabela 03.

Este recurso ficará disponível para a utilização pela UFU em uma conta bancária em nome da
FAEPU, devendo seguir as normas internas das instituições para a sua utilização.

2.4 INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO

Para avaliar os resultados da execução do Projeto serão apresentados dois grupos de
indicadores:
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a) Acadêmico:
Neste indicador, será apresentada o número de visitas e treinamentos proporcionados pela
Central de Resíduos, em atendimento à comunidade Acadêmica, além do resultado de
produção científica corroborado pela estrutura disponibilizada.

b) Tratamento de Resíduos Sólidos UFU:
Os serviços a serem executados serão de coleta, tratamento e esterilização, destinação final
dos resíduos classificados como A e E, produzidos nos ambientes hospitalares, ambulatoriais,
laboratoriais e outros, os quais serão medidos em quilos.

O conjunto de equipamentos possui capacidade máxima de processamento de 230kg de
resíduos por ciclo de 30 minutos conforme apresentado na Tabela 04.

Tabela 04: Capacidade Equipamento

Considerando um tempomédio demanutenção de 15minutos por ciclo, a capacidademedida
de produção diária é de 3.440 kgs, suficiente para atender a demanda média de 788 kgs
diários do Hospital de Clínicas e Universidade Federal de Uberlândia.

Também faz parte do escopo dos serviços, utilização de triturador, visando a redução do
volume e descaracterização dos resíduos, fazendo o descarte em Aterro Sanitário licenciado.

As legislações pertinentes aos serviços executados deverão seguir as orientações da
Resolução RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004 e o Manual de Gerenciamento dos
Resíduos de Serviços de Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 2006.

3 INVESTIMENTO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

O Hospital de Clínicas, Hospital Veterinário e Unidades Acadêmicas da UFU possuem contrato
terceirizado para tratamento de 35.490 quilos de resíduos sólidos, sendo 31.140kg para os
Grupos de Resíduos “A”, “E” e 4.350kg para os Grupos de Resíduos “A2”, “A3” e “B”.

CapacMáxima Produção Manutenção
Produção por ciclo/kg 230,00 215,00 15,00
Horas/ciclo 0,50 0,47 0,03
Minutos/ciclo 30,00 28,04 1,96
kg/hora 460,00 430,00 30,00
kg/min 7,67 7,17 0,50
kg/dia 3.680,00 3.440,00 240,00
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Este serviço é atualmente contratado ao custo de R$ 3,54 por kg para todos os grupos,
totalizando um custo mensal de R$ 125.634,60, equivalente a R$ 1.507.615,20 anualmente.
A UFU realizada o pagamento dos serviços conforme volume de tratamento emquilos tratado
e recolhido.

Considerando todos os gastos para prestar o mesmo serviço realizado pela atual empresa
terceirizada, a Faepu possui um custo interno de R$ 2,84 para os Grupos de Resíduos “A” e 
“E” e R$ 3,40 para os Grupos de Resíduos “A2”, “A3” e “B”, que representa uma economia
total de 18%, além do recebimento previsto no item 2.3. Na Tabela 05 segue o valor
comparativo entro o custo terceirizado e a projeção com a Faepu.

Tabela 05 – Tabela Comparativa Custo Terceirizada x Faepu
Qde Média
mensal/KG

Custo por
Kg em R$

Custo Mensal
em R$

Custo Anual em
R$

Custo Atual HC/UFU 35.490,00 R$ 3,54 R$ 125.634,60 R$ 1.507.615,20

Custo Faepu (A,E) 31.140,00 R$ 2,84 R$ 88.437,60 R$ 1.061.251,20
Custo Faepu (A2,A3,B) 4.350,00 R$ 3,40 R$ 14.790,00 R$ 177.480,00

Economia pela Faepu com redução média de
18% R$ 0,63 R$ 22.407,00 R$ 268.884,00

Fonte: Faepu e UFU

Portanto, para a realização dos serviços de tratamento de resíduos sólidos pela Faepu, em
atendimento aos objetivos do Projeto, considerando a quantidade máxima estimada de
tratamento de resíduos, serão necessários R$ 103.227,60 mensais, totalizando R$
1.238.731,20 ao ano.

Os preços praticados pela FAEPU para a UFU, poderão sofrer alterações de acordo com os
reajustes dos insumos, mão de obra e demais despesas inerentes ao processo, o que deverá
discutido e aprovado em comum acordo entre as partes.

A FAEPU também poderá comercializar os serviços disponíveis para outras empresas da
região, sendo responsável pela política de preço praticado, como forma de fortalecer os
serviços prestados, aplicando eventuais superávits em seus objetivos estatutários.


