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Introdução 

A UNIFAL-MG desde sua criação tem passado por 
um intenso processo de expansão,o que resulta no 
aumento de resíduos químicos que são gerados 
pelos laboratórios de ensino e pesquisa. Este 
trabalho teve como objetivo buscar dados 
numéricos sobre os tipos e volume de resíduos 
químicos gerados pelos laboratórios de ensino e 
pesquisa da UNIFAL-MG e realizar o Estudo de 
Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) para a 
construção, implantação e manutenção do mesmo 
do laboratório.Para realizar o EVTE os parâmetros 
utilizados foram a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o 
Valor Presente Líquido (VPL). Assim, o projeto pode 
ser apresentado de acordo com as seguintes 
etapas: 
 Identificação dos resíduos -> Quantificação dos 
resíduos -> Elaboração do EVTE -> Esboço da planta -> 
Elaboração do projeto -> Submissão do projeto para a 
PROPLAN ->Captação de recursos -> Fase final para 
implantação. 

Resultados e Discussão 

Com o objetivo de estudar os resíduos químicos da 
UNIFAL – MGtem sido realizada desde 2011 uma 
pesquisa semi-estruturadaabordando os seguintes 
conteúdos:volume e tipos de resíduos 
gerados,forma de armazenamento e disposição final 
dos mesmos,tratamento e descarte.Analisando os 
resultados obtidosfoi possível determinar a 
quantidade de cada resíduo gerado (Figura 1). 

Figura 1. Porcentagem e classificação dos resíduos 
químicos gerados na UNIFAL-MG, campus Alfenas. 

Pode-se observar que os solventes orgânicos são 
gerados em maior quantidade (49,2%), seguido 
pelos ácidos, bases e metais pesados. Quando 
coletados separadamente estes resíduos podem ser 
tratados e reutilizados por processos já descritos na 
literatura, e demonstram o potencial de tratamento e 
recuperação. 

 
Para obter a análise econômica do 
empreendimento, primeiramente foram realizados 
os cálculos da Taxa Interna de Retorno (TIR) e o 
Valor Presente Líquido (VPL). As Tabelas 1 e 2 
apresentam os cálculos dos investimentos 
necessários e da TIR e VPL, respectivamente. 
Tabela 1. Investimentos necessários x Receitas  

 
Investimentos 

~R$ no 1° ano 
(estimativa) 

Receitas 

Equipamentos 41.000,00 Resíduos internos 
tratados, Redução dos 
rejeitos enviados para 
Empresa Terceirizada, 
Prestação de serviços, 

etc. 

Profissionais 5.500,00/mês 

Construção 
( 500 m² ) 

589.833,46 

 
Tabela 2. TIR e VPL estimados (inflação média 
considerada de 5%/período) 

Período 
(anos) 

10 

TIR estimada 5,06 % 

VPL estimada R$ 1.615,40 

Análise dos 
Resultados 

O Projeto é VIÁVEL para uma receita 
média mínima anual de R$ 170.000,00. A 
receita poderá advir da redução de custos 

e despesas da universidade com 
tratamento de resíduos, redução de 

aquisição de reagentes, além de permitir 
prestação de serviço para toda região e 
aumento do patrimônio para a própria 

Universidade. 

Conclusões 

A partir dos dados iniciais, conclui-se que a 

implantação e operação do laboratório são viáveis 

economicamente baseadas em uma receita média 

anual de R$ 170.000,00.Este laboratório é 

interessante uma vez que os resíduos gerados pela 

universidade serão tratados em sua maioria por ela 

própria e os produtos gerados reutilizados. 
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