CON
NSÓRCIO CIIVAP
MODELO
O PARA GER
RAÇÃO DE EENERGIA ATTRAVÉS DOSS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS

11. O PROJE
ETO

ecionado para constit uir uma so
olução
O Esstudo de modelagem e viabilidadde está dire
para Município
os integran
ntes do Coonsórcio CIVAP,
C
com
m vistas aoo tratamen
nto e
destiinação finall dos resíduos sólidos uurbanos, co
om objetivo de atenderr às diretrizzes da
Política Nacionaal de Resíduos Sólidoss e o aprovveitamento energéticoo, nos termo
os do
Art.33º, inciso VII, da Lei Fed
deral n 12.3305/2010:
o final ambientalmentee adequada
a: destinaçã
ão de resídduos que inclui a
VII ‐ destinação
reutiilização, a reciclagem
m, a comppostagem, a recupera
ação e o aproveitam
mento
enerrgético ou outras
o
destinações adm
mitidas pelo
os órgãos co
ompetentess do Sisnam
ma, do
SNVSS e do Sua
asa, entre elas a dispposição fin
nal, observa
ando norm
mas operaciionais
específicas de modo
m
a evvitar danoss ou riscos à saúde pública
p
e à segurança
a e a
mizar os im
mpactos amb
bientais advversos;
minim
O Co
onsórcio CIVAP é com
mposto por 37 Municíípios, totaliizando 633 mil habitaantes,
podeendo ampliar o núme
ero de partticipantes, cujas
c
adesõ
ões estão eem processso de
análiise.

CIVAP

CIVAP
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

nicípios
Mun
Ourinhos
Assis
Santa Cruz do Rio Pardo
Paraguaçú Paaulista
Agudos
Cândido Motta
Rancharia
Pirapozinho
Palmital
Bastos
Tarumã
Maracaí
Quatá
Duartina
Manduri
Iepê
Ibirarema
Gália
Echaporã

População
113.542
2
102.924
4
47.148
8
45.255
5
37.214
4
31.263
3
29.821
1
27.021
1
22.196
6
21.073
3
14.547
7
13.981
1
13.893
3
12.549
9
9.846
6
8.103
3
7.540
0
6.776
6
6.247
7

Nº
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
TOTALL

Municípios
Taciba
os Paulista
Campos Novo
Narandiba
Espirito Santo do Turvo
Lupércio
o
João Ramalho
Ocauçú
Sandovalina
Platina
ulista
Pedrinhas Pau
Nantes
Florínea
Lutécia
ne
Oscar Bressan
Cruzália
Paulistânia
Fernão
Borá

População
o
6.193
3
0
4.900
6
4.746
3
4.713
4
4.584
8
4.468
8
4.308
4
4.174
8
3.488
7
3.087
3.049
9
8
2.758
5
2.705
6
2.616
1
2.161
1
1.841
1
1.691
9
839
0
633.260
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A maaior parte dos
d integraantes já posssuem conttratos de limpeza urbbana terceriizada,
princcipalmente para a desttinação fina l dos resídu
uos sólidos domiciliares
d
s.
Como alternativvas analisadas prelim inarmente, foram con
nsideradas as hipótese
es de
o‐Privada, Concessão
C
oou mesmo Contrato de Programaa com a SABESP,
Parceeria Público
tendo como objeto os servviços de traatamento e destinação
o final dos resíduos só
ólidos
urbanos, com ap
proveitame
ento energéético.

3

22. PREMISS
SAS DO MO
ODELO PROPPOSTO

Como premissas do Mode
elo propostoo, adotou‐sse o conceito de Conttrato de Parceria
Públiico‐Privada,, onde a ad
desão de M
Municípios integrantes
i
do Consórrcio, parte‐se de
algun
ns princípio
os básicos no
os quais os estudos de
evem estar fundamenta
f
ados:
‐ Garrantia de solução a longo praazo para a destinaçã
ão final addequada co
om o

trataamento de 100%
1
dos re
esíduos sóli dos urbano
os coletadoss;
‐ Esta
abelecer exigência de
e redução de massa para o menor
m
volu me possível de

resíd
duos ao desttino final;
‐ Cria
ar solução integrada com mu nicípios in
nteressados para a vviabilização
o dos

e o custeio dos serviço
invesstimentos necessários
n
os;
‐ Deffinir valor máximo po
or toneladaa a ser tratada em condições
c
ccomparáveis aos

gasto
os atuais, gaarantindo seu valor a loongo prazo;
‐ Posssibilitar soluções com
mo geração de energia, como alte
ernativa pa ra a reduçãão de

masssa a ser disp
posta em atterro;
‐OC
CONSÓRCIO
O CIVAP asssumirá em nome dos Municípios a delegaçãão para firm
mar e

gerirr os Contrattos, conform
me já previssto nas leis que constittuíram o Coonsórcio; (A
Anexo
1 – EEstatuto do Consórcio);;
‐ Os Municípioss assumirão
o os custoss individuais de transp
porte até a Unidade a ser

implaantada e a destinaçãão final doos resíduos pagarão valorescom
v
patíveis ao
o que
gastaam atualmeente;
‐ Os valores serrão repassa
ados pelos M
Municípios à um Fundo Único, addministrado
o pelo

VAP, atravéss de um ageente finance
eiro a ser co
ontratado;
CONSSÓRCIO CIV
‐ A im
mplantação
o poderá se
e dar por faases de ade
esão de Mu
unicípios, coonsiderando um

mínim
mo adequado por mód
dulo de impplantação;
‐ Os Municípioss farão a tra
ansferênciaa dos recurssos ao Fund
do por via do orçamento e

deveerá constituir garantia ao
a repasse orçamentário municipal, através dde vinculação de
partee das transsferências obrigatóriaas (ICMS ou
u FPM). (A
Anexo 2 ‐ Exemplo de
d Lei
Municipal e Protocolo de Constituição
C
o do Consórrcio).
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33. O MODE
ELO PROPOSTO

‐

Lei Federal nº 11.10
07/2005 – D
Dispõe sobrra a contrattação de Coonsórcios
Públicos

‐

Lei Federal nº 11.07
79/2004 – In
nstitui a a Parceria
P
Público‐Privadda

‐

Lei Federal nº 8.666//1993 – Reggula as Licittações e Co
ontrataçõees Públicas

‐

05/2010 – In
nstitui a Po
olitica Nacio
onal dos Ressíduos Sólidos
Lei Federal nº 12.30

‐

Decreto Federal
F
nº 7.404/2010
7
– Regulam
menta a Lei Federal
F
nº112.305/2010
0

‐

Portaria Interministerial nº 2274/2019 – Trata do
d Art.37 do Decretto nº
7.404/2010: trata da recuperaçção energé
ética dos re
esíduos sóliidos urbano
os de
autoria dos Ministérrios do Mei o Ambiente
e, Minas e Energia e D
Desenvolvim
mento
Regional e regulame
enta a implaantação de
e Usina de Recuperaçã
R
ão Energética de
Resíduos Sólidos Urbanos
U
(U
URE), com vistas a redução
r
doos rejeitos e a
disposiçã
ão final adeq
quada.

‐

Lei Federral nº 14.02
26, de 15 d
de julho de
e 2020 que instituiu o NOVO MA
ARCO
REGULATTÓRIO DO SANEAMEN
S
NTO BÁSICO
O: estabelecce prazos paara a disposição
final amb
bientalmente adequadda de resííduos sólidos e sua ssustentabilidade
econômicca.

‐

Lei Federal nº12.305
5/2010 – Po
olitica Nacional dos Re
esíduos Sóllidos

‐

DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS À G
GESTÃO E GERENCIAM
G
MENTO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS

‐

g
ento de resííduos sólido
os, deve serr observadaa a
Art. 9o Na gestão e gerenciame
seguinte ordem
o
de prioridade:
p
nnão geraçã
ão, redução
o, reutilizaçãão, reciclaggem,
tratamento dos resíd
duos sólido s e disposiç
ção final am
mbientalmeente adequada
dos rejeittos.

‐

§ 1o Poderão ser utilizadas teccnologias viisando à reccuperação energética
a dos
resíduos sólidos urb
banos, desd e que tenha sido comp
provada suaa viabilidade
técnica e ambiental e com a impplantação de
d program
ma de monit oramento de
d
emissão de
d gases tóxxicos aprovvado pelo órrgão ambiental.

‐

Decreto Federal
F
nº 7.404/2010
7
– Regulam
menta a Lei Federal
F
da Politica
Nacional dos Resídu
uos Sólidos

‐

GESTÃO E GERENCIAM
G
MENTO DOS RESÍDUOS
DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS À G
5

SÓLIDOS
‐

Art. 35. Na
N gestão e gerenciam
mento de resíduos sólid
dos, deveráá ser observvada a
seguinte ordem
o
de prioridade:
p
nnão geraçã
ão, redução
o, reutilizaçãão, reciclaggem,
tratamen
nto dos resíduos sólido
os e disposiição final ambientalm
mente adequ
uada
dos rejeittos.

‐

Art. 36. A utilização
o de resíduoos sólidos nos processo
os de recup eração
energéticca, incluindo
o o co‐proceessamento,, obedecerá
á às normass estabeleciidas
pelos órgãos competentes.

‐

Art. 37. A recuperaç
ção energé
ética dos resíduos sólid
dos urbanoos referida
no § 1º do art. 9º da Lei nº 12.3 05, de 2010
0, assim qua
alificados coonsoante o art.
13, inciso I, alínea “c”, daquela LLei, deverá ser disciplinada, de foorma específica,
em ato co
onjunto doss Ministério
os do Meio Ambiente,, de Minas e Energia e das
Cidades.

‐

Parágrafo
o único. O disposto neeste artigo não
n se aplicca ao aproveeitamento
energéticco dos gasess gerados n a biodigestão e na deccomposiçãoo da matéria
orgânica dos resíduo
os sólidos u rbanos em aterros san
nitários.

‐

Portaria Interministterial nº 2744/2019 – Trrata do Art..37 do Decrreto nº
7.404/2010

‐

Portaria 274:
2
Base Le
egal Federa l que trata da recupera
ação energgética dos
resíduos sólidos
s
urbaanos por atto conjunto dos Ministé
érios do Meeio Ambiente,
Minas e Energia
E
e De
esenvolvimeento Region
nal.

‐

Art. 1º Dissciplinar a recuperaçã
r
ão energéticca dos resíd
duos sólidoos urbanos, em
atendimeento ao disp
posto no artt. 37 do Deccreto nº 7.404, de 23 d e dezembro
o de
2010.

‐

Art. 2º Para efeito de
esta Portari a Interministerial, são adotadas aas seguintess
definiçõees:
•

Ussina de Reccuperação EEnergética de Resíduo
os Sólidos U
Urbanos ‐ URE:
qu
ualquer unid
dade dedicaada ao trataamento térmico de ressíduos sólid
dos
urrbanos com recuperaçã
ão de energgia térmica gerada pel a combustã
ão,
co
om vistas à redução dee volume e periculosidade, prefereencialmentte
asssociada à geração
g
de energia térrmica ou elé
étrica;
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44. O MODE
ELO PROPOSTO

Os M
Municípios que aderire
em ao Projjeto deverãão delegar, através doos Contrato
os de
Programa o CONSÓRCIO CIVAP,
C
para licitar a Paarceria Público‐Privadaa dos serviços de
trataamento e destinação
final dos resíduos só
d
ólidos urba
anos, com aproveitam
mento
energético, nos termos do Art.;
Até a presentee data foram
m recebidass 16 autorizações form
mais dos M
Municípios que
q já
aderiram ao Esttudo, conforrme lista baaixo:
1.

Assis

2.

Campos No
ovos Paulista

3.

Cândido Mota

4.

Cruzália

5.

Echaporã

6.

Florínea

7.

Ibirarema

8.

Lutécia

9.

Oscar Bresssane

10. P
Palmital
11. P
Paraguaçu Paulista
P
12. P
Pedrinhas Paaulista
13. P
Platina
14. R
Rancharia
15. SSanta Cruz do
d Rio Pardo
o
16. TTarumã
Este cconjunto de Municípioss perfaz um
ma População Total de 328.656
3
habbitantes.
Todo
os estes Municípios
M
apresentam
m Plano de
d Saneam
mento – RResíduos Só
ólidos
7

aprovados e quee repaldam os estudoss elaborados.
Em ssua quase totalidade o maior prooblema estáá alocado na questão ddo tratame
ento e
destiinação finaal dos resíd
duos sólidoos urbanos,, ressaltand
do a necesssidade de uma
soluçção conjun
nta que po
ossa agraggar o maio
or número de Municcípios posssíveis,
garan
ntindo cond
dições de qu
ualidade e qque atendam as norma
as ambientaais.
A sollução por um contrato que agreguue vários Municípios po
ossibilitará a viabilização de
muitos casos qu
ue isoladam
mente seriam
m de difícil equacionam
e
mento sem qque recaia sobre
eles um custo elevado à Municipalidadde.
C
O INTERMUN
NICIPAL DO VALE
V
DO
CIVAP ‐ CONSÓRCIO
PAR
RANAPANEM
MA
N
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16

M
Municípios
‐ Adesão à PPP
P
Assis
Santa Cruz do Rio Pardo
Paraguaçú Paulistta
Cândi do Mota
Ranch
haria
Palmi tal
Tarum
mã
Ibirareema
Echap
porã
Campos Novos Paaulista
Platin
na
Pedrin
nhas Paulistta
Florínea
Lutéciia
Oscar Bressane
Cruzália
TOTAL

População
o
102.924
47.148
45.255
31.263
29.821
22.196
14.547
7.540
6.247
4.900
3.488
3.087
2.758
2.705
2.616
2.161
328.656
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Ao C
CONSÓRCIO CIVAP, con
nsiderando as condições contratu
uais, envolvvendo volum
me de
invesstimentos, tipo de serrviços, padrrões de qualidade e desempenh
d
ho, entre ou
utros,
cabeerá estabeleecer as qualificações m
mínimas exigidas como
o condição para o parrceiro
privaado particip
par da Licitação e do futturo contraato de Parce
eria Público ‐Privada.
55. AÇÕES PELOS
P
MUN
NICÍPIOS (CO
ONSÓRCIO)) E PELO CO
ONCESSIONÁ
ÁRIO

Os M
Municípios continuarão
c
o a manter oos serviços de
d limpeza urbana e cooleta domin
nciliar
sob ssua responssanbilidade,, restanto aapenas o traansporte e destinação
d
ffinal para o local
a serr definido no
o projeto.

66. ESTRUTU
URA DE PAR
RTICIPAÇÃO
O DE INTEGR
RANTES DO CONSÓRCIO
C
O

pios será oppcional, dian
nte da análise de suass vantagenss para
Aparrticipação dos Municíp
aderir ao modeelo proposto e deveráá contar com um núm
mero mínim o de volum
me de
duos que jusstifique a so
olução propposta.
resíd

9

Estim
ma‐se que no início do
d projeto possa se viabilizar um primeirro módulo com
o médio diáário entre 250
capacidade de atendiment
a
2 a 300 to
oneladas/diaas.
Existe todo um trâmite a ser cumpriido para a efetivação do projetoo, passando
o pela
aprovação junto
o à Assemb
bléia do CIV
VAP, a Ade
esão pelos Municípioss interessad
dos, a
Apro
ovação do Modelo
M
de Negócio,
N
a CConsulta Pública e a pró
ópria licitaçção do processo.

Adesãão de Municípios inteegrantes do Consórcio
Municcípio A

Mu
unicípio B

CO
ONSÓRCIO
CIVAP
CON
NSÓRCIO CIV
VAP:
‐
‐
‐
‐

Aprovar em Assembleia Geeral a Concesssão (Cláusula
A
4
4.1.1.2
– “m” do Protocolo do CONSÓRC
CIO)
G
Gestão
do Con
ntrato de Con
ncessão Administrativa
A
Administração
o do Fundo dee Arrecadação
o
P
Pagamento
daas CONTRAPR
RESTAÇÕES à SPE
S

Município N

Municípios deevem assumir::
‐ Firmar Teermo de Adesãão ao projeto
de Conceessão;
‐ Firmar CONTRATO DE RATEIO
R
para
pagar os serviços deleggados
a garantias dee pagamento
‐ Prestar as
nos term
mos da Cláusulaa 5.4. – “a” do
o
Protocolo
o do CONSÓR
RCIO

77. FLUXOS OPERACION
NAIS

Do p
ponto de vista
v
operaacional, com
mo já abo
ordado ante
eriormente , os Municcípios
contiinuarão com
m a sua responsabiliddade de colleta domiciliar e prog ramas de coleta
c
selettiva, incluindo as coope
erativas inttegradas nesta atividad
de, tendo aiinda a obriggação
de ttransportar o resíduo
o sólido a ser descaartado até o ponto de tratam
mento,
destiinação final e geração de energia pela futura concession
nária.
Assim
m as resp
ponsabilidad
des dos M
Municípios, do Consó
órcio CIVA
AP e da futura
f
conccessionária ficam
f
sob as
a seguintess exigênciass técnicas para
p
os servviços integrrantes
do co
ontrato de concessão:
c
 Caberá ao
a CIVAP Manter
M
o co ntrole do volume
v
de resíduos
r
a sserem entre
egues
pelos municípios à CONCESSIO
ONÁRIA, naa Central de
e Tratamentto e Geraçãão de
Energia (CTGE)
(
a ser implantadda.
10

 Aos Mun
nicípios cab
berá o transsporte dos resíduos só
ólidos urba nos domiciiliares
coletado
os até a CTG
GE a ser impplantada pela CONCESSSIONÁRIA.
 À CONCESSIONÁRIA
A caberá reeceber os resíduos só
ólidos urbannos domiciiliares
unicípios, ppesando cad
da volume entregue e registrand
do em
entreguees pelos mu
relatório
o específico.
 Caberá à CONCESSSIONÁRIA ddesenvolver o projeto
o, adquirir área e ap
provar
os públicoss e ambie
entais a im
mplantação da Centraal de
perante aos órgão
Tratameento e Geração de Eneergia (CTGE) para os re
esíduos sóliidos domiciiliares
entreguees pelo CIVA
AP.
 O tratam
mento dos resíduos
r
sóólidos urban
nos recebidos na CTGEE e os proccessos
de geraçção de enerrgia e conseequentes ge
eração de efluentes
e
sóólidos, líquidos e
gasosos,, serão de re
esponsabiliddade da CO
ONCESSIONÁ
ÁRIA.
 O acesso
o ao local daa CTGE, ass im como oss acessos internos deveerão ser perenes
o ano to
odo, permittindo destaa maneira o movimento de camiinhões cole
etores
compacttadores e outros veíículos de carga a descarga doos resíduoss nas
respectivvas frentes de serviço dde recepção
o dos resídu
uos.
 As áreass de disposiição de resííduos deverão ser mo
onitoradas cconstantem
mente,
como determinado
o pelo Órggão Ambiental que autorizar
a
a implantaçção e
o da CTGE.
operação
 Caberá à CONCESSIONÁRIA m
manter regisstro atualiza
ado de tod o o processo de
recepção
o de resíd
duos encam
minhados pelo
p
CIVAP
P e as conndições daa sua
destinaçção final e dos respectivvos efluentes.
 Deverá ser emitido pela CONCESSIO
ONÁRIA re
elatório m
mensal com
m as
nicípio aten
ndido, o qqual deverá ser
movimentações discriminadass por mun
encamin
nhado em atté 10 (dez) dias do mês subsequente.
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M
Municípios
integrantees da Conccessão
CIVAP
Contratos de
e Rateio

Mun
nicípio A

M
Município
B

M
Município
N
Transsporte dos Resíd
duos
Urb
banos até a Centrral

•

Os
Municípios
são
resp
pela
ponsáveis
entrrega dos resíduo
os na
Cen
ntral.

•

A
Concessionária
é
ponsável
resp
pelo
trattamento dos resííduos
e pela redução de
masssa em no míínimo
60%
%,
através
da
gera
ação de energia

CENTRALL DE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS E GERAÇ
ÇÃO DE
ENERGIA
ONCESSIONÁR
RIA)
(CO

Caminhão Comp
pactador,
Carreta (transsbordo)

Recep
pção dos caminhõ
ões com
pesa
agem e instalaçõ
ões de
manobra e apoiio

mportância para a viab
bilização doo projeto está
e
na com
mbinação dde duas recceitas
A im
princcipais: o vaalor da ene
ergia produuzida e o pagamento
p
pela destiinação finaal dos
resíd
duos domiciiliares peloss município s, compatívveis aos valo
ores atualm
mente praticcados
e quee suportariaam os custo
os de investtimentos e operação
o
do
o sistema.
os municípioos transfere
e ao CONSÓ
ÓRCIO o po der de conceder
A leggislação aprrovada pelo
os seerviços e esstabelece a forma de ggarantia, incclusive com
m a vinculaçção de recebíveis
como
o as transfeerências obrrigatórias (FFPM e ICMSS).
88. ESTRUTU
URA DE RELA
AÇÕES CON
NTRATUAIS

O CO
ONSÓRCIO CIVAP delegado peloos Municíp
pios que ad
derirem aoo projeto, licita,
fiscaliza e rem
munera a parcela refferente à contrapresstação da PPP ao futuro
f
conccessionário.
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CONS
SÓRCIO
CIV
VAP

DELEG
GADO PELOSS
MUNICÍPIOS
OPTA
ANTES

LICITAÇÃO
O PÚBLICA

LICIT
TANTE/
SPE

Propriedad
de
e operação
o

PARCEIRO
ADO
PRIVA

SPE CONC
CESSIONÁRIA
A

VIABILLIZA ÁREA
APROV
VA NO MEIO
O AMBIENTEE
IMPLA
ANTA USINA
OPERA
A E MANTEM
M

TRATAMEN
NTO DE RSU
E PLANTA DE
D ENERGIA
OBJET
TO DO CONTR
RATO
• Trratamento de RSU
• Re
edução de Massa atra
avés da
im
mplantação de Geração de Energia
E
• Op
peração e Man
nutenção
• Disposição Fina
al de no máxiimo 40%
os Resíduos
do
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99. ESTRUTU
URA DE RELA
AÇÕES CON
NTRATUAIS

ONSÓCIO CIVAP e seu Municípioss, caberá ap
penas entre
egar os Ressíduos Sólidos Urbanoss –
Ao CO
RSU, provenienttes de seu sistema dee coleta no
o local da futura insttalção de tratamento
t
e
geraçãão, não ten
ndo qualque
er responsaabilidade pe
ela atividad
de de geraçãão de enerrgia ou outrras
formaas de comerrcialização sob
s o risco eexclusivo do
o concessionário.
Caberrá sim ao CO
ONSÓRCIO CIVAP
C
E SEU
U MUNICÍPIIOS, constituir um meccanismo de garantia paara
o efettivo pagameento das contraprestaçções mensaais devidas ao
a concessioonário.

Município B

Garantia de
Paga
amento ICMS ou
u
FPM (3 meses) (*)
FUND
DO CONTÁBIL
2 ‐ Contta Garantia

Municíp
pio B

TRAN
NSFERÊNCIAS
FONT
TE 1: Orçamentto
CONT
TA VINCULADA

Município N

CONS
SÓRCIO
CIIVAP

1 ‐ Con
nta Pagamento

(*) Médiia mensal estimada

CONTRAP
PRESTAÇÕES
Pagame
entos à SPE

S
SPE

PARCEIRO
PRIVADO

IMPLANTAÇ
ÇÃO E
OPERAÇÃO

VEN
NDA DE ENERGIA
Re
eceita Acessória

TRATAMEN
NTO DE RSU
E PLANTA DE ENERGIA
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Para ffacilitar o en
ntendimentto dos fluxoos de contraaprestaçõess que caberáá a cada Município, o
gráficco a seguir apresentado
a
o indica as rrelações ind
dividuais para cada entte e suas
responsabilidadees.

Município
oB
R
R$
Garantia de
gamento ICMS ou
o
Pag
FPM
M (3 meses) (*)
FUNDO CONTÁBILL

Municíípio B

Município N
R$

R$
TRANS
SFERÊNCIAS
FONTE
E 1: Orçamento
CONTA
A VINCULADA

CONSÓRCIO
VAP
CIV

R$

RSU
U

B
BANCO
FIDUC
CIÁRIO
RSU

CONTRAP
PRESTAÇÕES
Pagame
entos à SPE

RSU
SP
PE

PARCEIRO
PRIVADO

IMPLANTAÇÃ
ÃO E
OPERAÇÃO

TRATAMENTO DE RSU
D ENERGIA
E PLANTA DE

VEND
DA DE ENERGIA
Receita Acessória
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110. PROJEÇÃ
ÃO DE RESÍDUOS ADO
OTADA NOS ESTUDOS

Consid
derou‐se em
m média um
ma projeçãoo de 0,5% (ccinco décimos por centto) a evoluçção da
geraçãão de resídu
uos no tempo.
Admittiu‐se aindaa que em 18
8 meses já sse tenha o tratamento dos resíduoos e sua derração de CD
DR.

QU
UANTIDADE DE RESÍDUO
OS SÓLIDOS
U
URBANOS
ANO
O

TOTTAL
Quantid
dade em
T/d
dia

TOTAL
Quantidade em
Q
m
T/ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0
300
0,0
301
1,5
303
3,0
304
4,5
306
6,0
307
7,6
309
9,1
310
0,7
312
2,2
313
3,8
315
5,3
316
6,9
318
8,5
320
0,1
321
1,7
323
3,3
324
4,9
326
6,5
328
8,2
329
9,8
331
1,5
333
3,1
334
4,8
336
6,5
338
8,1
339
9,8
341
1,5
343
3,2
345
5,0

0
54.000,00
108.540,00
109.082,70
109.628,11
110.176,25
110.727,14
111.280,77
111.837,17
112.396,36
112.958,34
113.523,13
114.090,75
114.661,20
115.234,51
115.810,68
116.389,74
116.971,68
117.556,54
118.144,33
118.735,05
119.328,72
119.925,37
120.524,99
121.127,62
121.733,26
122.341,92
122.953,63
123.568,40
124.186,24

(*) Projeção adotada (0,5% ao
o ano)
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111. TECNOLO
OGIA ADOT
TADA NOS EESTUDOS

Diantte as várias tecnologias disponívveis no mercado para o tratameento de ressíduos
sólidos urbanoss com a geração de e nergia, foraam avaliada
as as condiições especcíficas
apresentadas peelo Consórccio CIVAP, qquanto ao volume
v
e ca
aracterísticaas dos resíduos e
opto
ou‐se pela análise
a
de viabilidade ccom o emprego das te
ecnologias dde gaseificação e
incineração.
A teccnologia ad
dotada atuaalmente de utilização de
d aterro sa
anitário com
mo solução
o, não
está sendo conssiderada diaante das coondições apo
ontadas pelos estudoss bem como
o pela
determinação das
d adminsitrações ppúblicas esstaduais e municipaiss em se adotar
soluçção envolveendo aprove
eitamento eenergético imediato do
os resíduos,, como form
ma de
reduzir o volume de resíduos depositaados em ate
erros.
Desta forma, a análise deste
d
trabaalho está voltada
v
parra a geraçãão termoellétrica
proveniente do
os Resíduoss Sólidos U
Urbanos – RSU, por ser uma foonte de en
nergia
substtituta aos combustíve
c
is fósseis attualmente utilizados, além
a
do ateendimento da lei
12.3005/10 que propõe um destino finnal ao “lixo””, com partiicipação na logística re
eversa
de produtos como pneu e linha brannca, eliminação da con
ntaminação do solo e lençol
freáttico pelo chorume
c
proveniente
p
e da deco
omposição dos comppostos orgâânicos
preseentes no RSSU e princip
palmente, ppela utilizaçãão de uma fonte
f
de ennergia descaartada
e ineesgotável, em
e uma fon
nte de enerrgia nobre, crescente e utilizável,, como a en
nergia
elétrrica.
USSINA
TERMEELÉTRICA

BIOM
MASA

RESÍDUO
O SÓLIDO
URB
BANO

GASEIFICAÇÃO
O

INCINEERAÇÃO

BIOGÁSS

Potenci a l Bra s i l ei ro de
d Gera çã o dee Energi a : a prrox. 2.750 MW médi os
Potenci a l no Ess ta do de Sã o Pa ul o: a prox. 770 MW méd i os
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Os m
modelos esstudados consideraram
m as prop
postas anteriormente referidas como
alterrnativas para a viabilização do processo de
d tratamento e desttinação final de
resíd
duos.

COMPONENTES

UMIDADE
%

Restos Orgânicos
o
Papeeis e Papelão
Embalagens Carttonadas
PET
D
PEAD
PEBD
D
Outrros Plásticos
Frald
das e Aborveentes
Courros, Texteis e Madeira
Borraacha e Pneu
us
Inorggânicos

70,0%
39,7%
33,0%
2,3%
2,7%
1,5%
4,7%
90,0%
40,0%
1,0%
3,0%

DADE
UMID
AMOSTRA AMO
OSTRA
PÓ
ÓS
SEC
CA %
BRUTTA%
SECA
AGEM
4
45,0%
4
42,8%
3
32,4%
3
34,2%
8,2%
10,3%
2
28,8%
0,1%
0,1%
7,1%
0,1%
0,1%
7,4%
0,1%
0,1%
6,6%
0,1%
0,1%
1
15,1%
2
21,6%
8,6%
8
86,4%
6,9%
6,9%
3
34,5%
1
14,0%
17,6%
6,3%
4,7%
6,8%
0,0%
7,4%
3,0%

Denttre estes a tecnologgia que appresentou a maior rentabilidadde e melhores
referrencias amb
bientais no que tangee a emissõe
es e resíduos remanesscentes foi a de
gaseificação.

Fontee:WEG

Tal p
processo conforme dem
monstradoss nas image
ens a seguirr necessita uma preparação
previa do RSU transformaando‐o em CDR com caracteristi
c
cas propriaas. É imporrtante
considerar que qualquer proposta
p
deeverá ter se
eus aspecto
os ambientaais submetidos e
18

validados quantto a sua eficciência e quualidade pela Cetesb.
Para atendimen
nto integrall dos limitees da SMA 079, se fazz necessárioo a utilizaçãão de
uma sistema dee lavador alccalino de gaases, incluso
o no forneciimento do pprojeto
O CD
DR, após traansitar pelaas válvulas aalimentado
oras, é alimentado no reator por meio
de uma rosca sem fim. A dosagem d e CDR no reator
r
é rea
alizada por “software””, que
pilam as leiituras dos instrumentoos online (termopares,, transdutorres de presssão e
comp
medidores de vazão) insttalados ao longo do reator, qu
ue resulta em movim
mento
rotattivo da esteeira extrato
ora do silo de alimen
ntação, aum
mentando oou diminuin
ndo a
quan
ntidade másssica de pro
oduto a ser iinserido no reator.

Fontee:WEG

Denttro do reato
or, o CDR em
e contatoo com o leiito fluidizad
do circulantte, composto de
sílicaa a 850°C juntamentte com o ar de pro
ocesso pro
oveniente ddos soprad
dores,
transsforma‐se em
e um gás combustíve
c
l através de
e reações qu
uímicas.
O desenho esqu
uemático a seguir
s
apre senta todass as fases do
o processo.
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Con
nsidera‐se que
q a operaação se darrá em alta temperatura para ineertizar os
pato
ogenos e eliminar gases proveenientes do
o processo
o de aqueccimento,
torn
nando os reesultados co
ompatíveis e sempre muito
m
meno
ores que ass normas
vigeentes em no
osso estado
o.
ões a resp eito das tecnologias apresentaddas, das
De posse das informaçõ
bilidades ecconômicas e das vanttagens men
ncionadas do
d aprovei tamento
viab
eneergético de resíduos sólidos
s
urbbanos, o presente tra
abalho connsidera a
imp
plantação dee uma unidade de trattamento de 300 tonela
adas dia de resíduos
classse II‐A, quee consistirá na recepçãão, processamento, trituração, seeparação
maggnética de metais, pre
ensagem, aabatimento de umidad
de, enfarda mento e
acondicionameento para destinação ttérmica porr meio de ga
aseificação em leito
dizado circulante com
m posteriorr geração de
d energia elétrica uutilizando
fluid
cald
deira e turbina a vapor.
Os resíduos que
q
chegarrem à usinna serão co
ontrolados quanto à origem,
quaantidade e natureza, por meio de um sistema de rastreabiliidade. A
pesagem em balança
b
perrmitirá tambbém, atravé
és da difere
ença de pe so bruto
obtiido na cheegada e a tara obti da na saíd
da do veícculo, deterrminar a
quaantidade, em
m massa, de
e resíduo coonsumido na
n usina objetivando o controle
de rrendimento
o global da planta.
p
Essee sistema de
d tratamen
nto de RSU é uma fortte vertente apresentadda neste
trab
balho com finalidade de recupperação en
nergética de resíduoss sólidos
urbaanos, na qual o produto ffinal será um gás combustívvel para
apro
oveitamentto energéticco por mei o de moto‐geradores ou ciclo Raankine a
vapor.
A m
mesma esttá dividida em três blocos disstintos, porém, integgrados e
dep
pendentes entre
e
si, sen
ndo eles;
1 ‐ Unidade de recepção
o e produçção de CDR
R – Combu
ustível Deri vado de

dade compposta por
Resííduos de orrigem indusstrial ou urrbana: Trataa‐se de unid
equ
uipamentos que atuam
m no materrial recebido promovendo sua triituração,
desumidificaçãão e seleçção mecân ica, com ou sem auxílio de pessoas,
prod
duzindo um
m combusttível homoggêneo e específico para
p
o reattor. Esse
proccesso se rettroalimentaa da propriaa energia ge
erada pelo sistema.
s
22

2‐U
Unidade de gaseificaçãão: Trata‐see do setor destinado a converter a energia

poteencialmente contida no
n CDR, em gás combu
ustível de múltiplas
m
applicações.
Nessta unidade a massa de
e vapor parttir dos gase
es de combu
ustão do synngás dos
matteriais chegam em 420
0 ºC, a uma pressão de 40
4 kgf/cm²(g).
Lavaador de Gaases: O sisstema de bbombeamento para os
o bicos ejeetores e
pulvverizadoress operam em
e circuito fechado. O lavador de gases oopera de
form
ma contínuaa e o efluen
nte gerado é destinado
o para estação de trata mento.

Fonte: WEG

3 ‐ Unidade de
d geração
o de energgia elétricaa: Como uma das applicações

possíveis para o gás produzido no prrocesso, a geração
g
de energia eléétrica é a
quee possibilita o melhor aproveitameento energé
ético e finan
nceiro do m
mesmo.
Atende dois modelos
m
dife
erentes de geração: ciclo Otto e o ciclo Rannkine; ou
sejaa, o gás gerado poderrá ser utilizzado como combustívvel diretameente em
motto‐geradorees, de ciclo
o Otto, ondde a explosão interna
a aciona geeradores
acoplados. Ou, em diretamente em com
mbustores do tipo ccaldeiras
aqu
uatubular e turbo‐gerad
dores, acionnados pelo vapor gerad
do pelo proocesso.
A meelhor eficiên
ncia no apro
oveitamentto energéticco está no ciclo
c
Otto coom 35%,
mas sua viabilidade econ
nômica é l imitada a 2 MWe. Para
P
a gerração de
potências superriores a 2 MWe,
M
a utillização do ciclo
c
Rankin
ne com renndimento
de 300%, torna‐sse a opção mais
m viável economicaamente para a geraçãoo elétrica
na utilização de gase
eificadores, devido ao ganho de esscala e
consequentemeente ao men
nor investim
mento R$/M
MW instalad
do.
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Fon
nte: WEG

12. LOCALIZ
ZAÇÃO DA CENTRAL
C
DEE TRATAMEENTO E GERA
AÇÃO DE EN
NERGIA

A loccalização da
d futura Unidade
U
de Tratamentto deverá levar em cconta os
aspectos logísticos, acessib
bilidade, toopografia, meio
m
ambiente e de reestrições
nto aos aero
oportos regionais na árrea de abrangência do projeto.
quan

Uma distânciaa razoável para o ttransporte dos resíduos alcanççaria 60
e Assis/Palm
mital.
quilômetros, teendo como centro a reegião dos municípios de
24

13. ESTRUT
TURA ORGA
ANIZACIONA
AL DA CONC
CESSIONÁRIA
A

Com o objetivo de administrar operar e manter a unidade de tratamentto, a
conccessionária deverá
d
man
nter uma esstrutura que
e garanta o funcionameento
ininterrupto dass instalaçõe
es e operaçõões.

25

Estrutu
ura da SPE ‐ Admiinistração
Funçã
ão
Diretores
Gerente Administrativo
o/Financ.
Gerente Operacional
Assistt Administrativo
Contad
dor
Motorissta
Serv. Limp.
L
Total

Funcio
onarios
1
1
1
5
1
3
1
1
13

Estrutu
ura da SPE ‐ Operaacional
Funçã
ão
Encarregado de turno
Aux. de produção
ador de maquina
a
Opera
Tec. Laboratorio
L
Tec. Manutenção
M
Motorissta
Serv. Limp.
L
Total

Funcio
onarios
3
12
1
2
1
3
3
3
2
27

Estrutu
ura da SPE ‐ Despe
esas Anuais
m
Item
Alimen
ntação
Treina
amento
Materia
al de segurança
a
Alugue
el/locação
Manute
enção de veiculo
os e comb
Comunicação (Verba))
Viagen
ns e estadias
Materia
al de consumo (esc)
(
TI e m anutenção informatica
Diverssos
Total

Quan
ntidade
12
200
2
27
8
80
2
9
90
1
1
1
1
1
14
404
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ANEXO
O ‐ ESPECIFICAÇÕES TÉ CNICAS PAR
RA EXECUÇÃ
ÃO DO CON
NTRATO
CONSÓRCIO INTTERMUNICIIPAL DO VA
ALE DO PAR
RANAPANEM
MA – CIVAPP com o objjetivo
de co
onceder os serviços de
e tratamennto e destin
nação final dos
d resíduoos, com pre
evisão
de aaproveitameento energgético visanndo a redu
ução de massa
m
que se encaminhará
destiino final, apresenta
a
o Termo R
Referência para o attendimentoo das exigê
ências
técniicas estipulaadas no CONTRATO DEE CONCESSÃ
ÃO.
11. ASPECTO
OS GERAIS
De aacordo com
m o previstto na Consstituição Fe
ederal de 5 de outu bro de 1988, a
titulaaridade doss serviços de
d manejo de resíduo
os sólidos e de limpezaa urbana é uma
prerrrogativa dass Administrações Mun icipais.
De accordo com a Lei 12.305
5/2010, quee instituiu a Política Na
acional de RResíduos Só
ólidos,
comp
pete ao titu
ular destes serviços, eentre outras atribuiçõe
es, a adoçãão de medidas e
proceedimentos que posssam permiitir o reap
proveitamento dos rresíduos só
ólidos
reutiilizáveis, ou
u passíveis de recicla gem, a implantação ou a amplliação da coleta
c
selettiva e de dar o destino final adequuado aos rejjeitos gerad
dos nos servviços.
22. CONSÓC
CIO CIVAP E OS SERVIÇO
OS INTEGRA
ANTES DO CONTRATO
C
Cadaa município
o integrante do Connsórcio é responsáve
el pela cooleta domiiciliar,
proceessos de co
oleta seletiva, transpoorte, tratam
mento e destinação finnal dos ressíduos
sólidos urbanos coletados.
No C
CONTRATO DE CONCESSSÃO estão incluídos os
o serviços de
d tratamennto e destin
nação
final dos resíduos, com previsão de aaproveitame
ento energético visanddo a reduçãão de
masssa que se en
ncaminharáá ao destinoo final.
33. EXIGÊNC
CIAS TÉCNIC
CAS PARA OS SERVIÇ
ÇOS INTEGR
RANTES DO
O CONTRAT
TO DE
CONCESSSÃO
33.1.
C
Caberá
ao CIVAP
C
Mannter o controle do volume de reesíduos a serem
s
entreguees pelos municípios à CONCESSIONÁRIA, na
a Central dde Tratamento e
Geração de Energia (CTGE) a seer implantada.
33.2.
A
Aos
municíípios caberrá o transporte dos resíduos ssólidos urb
banos
domiciliaares coletad
dos até a CTTGE a ser im
mplantada pela
p CONCESSSIONÁRIA.
33.3.
À CONCESSSIONÁRIA caberá recceber os resíduos ssólidos urb
banos
domiciliaares entreggues pelos municípioss, pesando cada voluume entreggue e
registran
ndo em relaatório especcífico.
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33.4.
C
Caberá
à CONCESSION
C
NÁRIA desenvolver o projeto, adquirir árrea e
aprovar perante ao
os órgãos púúblicos e am
mbientais a implantaçãão da Central de
Tratameento e Gerração de Energia paara os resíduos sóliddos domiciiliares
entreguees pelo CIVA
AP.
33.5.
O tratamen
nto dos ressíduos sólid
dos urbanos recebidoss na CTGE e os
processo
os de geração de energgia e conse
equentes ge
eração de eefluentes só
ólidos,
líquidos e gasosos, serão
s
de re sponsabilid
dade da CON
NCESSIONÁ
ÁRIA.
33.6.
O acesso ao
o local da CTTGE, assim como os accessos interrnos deverãão ser
perenes o ano tod
do, permitinndo desta maneira o movimentoo de camin
nhões
ga a descarrga dos ressíduos
coletores compactaadores e ouutros veículos de carg
nas respectivas fren
ntes de servviço de rece
epção dos re
esíduos.
33.7.
A áreas de dispossição de resíduos deverão
As
d
seer monitoradas
constanttemente, como deterrminado pe
elo Órgão Ambiental
A
que autoriizar a
implantaação e operação da CTG
GE.
33.8.
C
Caberá
à CONCESSIO
C
NÁRIA manter registtro atualizaado de to
odo o
processo
o de recepçção de resídduos encam
minhados pe
elo CIVAP e as condiçõ
ões da
sua destinação final e dos resppectivos eflu
uentes.
33.9.
D
Deverá
ser emitido ppela CONCEESSIONÁRIA
A relatório mensal co
om as
movimentações discriminadass por mun
nicípio aten
ndido, o qqual deverá ser
encamin
nhado em atté 10 (dez) dias do mêss subsequente.
44. TRATAM
MENTO DE RESIDUOS
R
E GERAÇÃO DE
D ENERGIA
A

44.1.

O
OBJETIVOS
E TECNOLOG
GIA:

A CON
NCESSIONAR
RIA deveráá propor e implementar novaas e melhores
ttecnologiass de reciclaggem e mini mização de
e resíduos sólidos
s
urbaanos, de forrma a
rreduzir a massa a ser disposta
d
em
m aterro san
nitário a no máximo 400% (quarentta por
ccento) dos resíduos recebidos na Central.
A CONCEESSIONARIA
A deverá appresentar taal solução ao
a PODER CCONCEDENT
TE até
o mês 12 (do
oze) da CON
NCESSAO.
55. IMPLANTTAÇÃO, OPERAÇÃO, M
MANUTENÇÃ
ÃO E MONITORAMENTTO DE UNIDADE
DE COMPACTAÇÃO DE RESÍDU
UOS SÓLIDOS DOMICILIARES
CESSIONÁRIA, deverá implantar e operar unidade ccompactaçãão de
A CONC
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resíduos sóllidos domicciliares. A uunidade devverá ser insstalada em galpão fechado,
d
devidamente licenciad
da pelos órgãos de
e controle
e de poluuição ambiental
ccompetentees, com cap
pacidade dee processam
mento comp
patível com
m as quantid
dades
d
de resíduos projetadoss pelos muunicípios inttegrantes do
d projeto do CIVAP, até o
fiinal do mêss 24 (vinte quatro)
q
da CCONCESSAO
O.
66. IMPLANTTAÇÃO, OPERAÇÃO, M
MANUTENÇÃ
ÃO E MONIT
TORAMENTTO DE UNIDADE
DE TRATTAMENTO DE
D RESÍDUO
OS DOMICILIIARES, UTILIZANDO TECCNOLOGIA DE
REDUÇÃ
ÃO DE MASSSA E GERAÇÃ
ÃO DE ENER
RGIA.
A CONCESSSIONÁRIA de
everá apressentar até o mês 06 (se
eis) da CON
NCESSÃO, prrojeto
d
de unidade de tratame
ento de resííduos sólido
os domicilia
ares contem
mplando red
dução
d
de massa co
ompatível co
om as quan tidades de resíduos co
ontratados ccom o CIVA
AP.
O projeto paara implantar a unidadde de tratam
mento de re
esíduos sóliddos domicilliares,
aapós aprovaação do PO
ODER CONCCEDENTE, deverá
d
ser licenciado pelos órgão
os de
ccontrole de poluição am
mbiental coompetentes e implantado, após liccenciamento, em
aaté 12 (dozee) meses, pe
ela CONCESSSIONÁRIA.
A
Até que im
mplantada a Unidadee de Tratamento referida no iitem anterrior a
C
CONCESSION
NÁRIA deverá proverr e garantir o tratam
mento dos resíduos só
ólidos
d
domiciliaress, de serviço
os de saúdee e seu resp
pectivo eflu
uente (líquiddos percolaados),
eem unidadees de tratamento próóprias ou de
d terceiross, devidam ente licencciadas
p
pelos órgãos de contro
ole de poluiição ambiental compe
etentes, com
m capacidad
de de
p
processamento compaatível com as quantidades de re
esíduos conntratados com o
C
CIVAP.
C
Captação e tratamento
o de efluenntes líquidoss e/ou gaso
osos: o sisteema previsto no
ittem anterio
or deverá prever o t ratamento dos efluen
ntes líquidoos e/ou gasosos
d
decorrente do processso de traatamento mencionado
m
o no item
m anterior, para
o
operação em
m prazo com
mpatível com
m a implanttação e ope
eração do siistema.
A CONCESSSIONÁRIA deverá
d
lice nciar junto
o aos órgã
ãos ambienntais, implaantar,
o
operar, dar manutençãão e realizaar o monito
oramento ambiental eem até 12 (doze)
m
meses após o Licenciam
mento Ambiiental, usinaa de geração de energiia.
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77. EXIGÊNC
CIAS TÉCNIC
CAS PARA OS SERVIÇ
ÇOS INTEGR
RANTES DO
O CONTRAT
TO DE
CONCESSSÃO
77.1.

R
Recepção
do
os caminhõ es compacttadores e ca
arretas:

C
Consiste em
m receber os resíduoos sólidos urbanos re
ecolhidos ppelos camin
nhões
ccoletores ou
u carretas trransportadooras, devidaamente autorizados peelo CIVAP.
77.2.

D
Descarga:

A descarga dos camiinhões coleetores devverá ser efetuada diiretamente, por
ggravidade, em
e equipam
mentos com
m maior cap
pacidade de
e carga quee ao comple
etar a
ccarga total,, rumarão incontinennte para efetuar a descarga em Centraal de
TTratamento devidamen
nte licenciadda pela CETTESB.
77.3.

C
Cadastrame
ento dos ve ículos:

TTodos os veeículos utilizzados no trransporte dos
d resíduos até o locaal de destin
nação
fiinal, compostos por caminhõess coletores ou unidad
des compoostas de “ccavalo
m
mecânico” e respectivaas carretas com capaccidade para
a até 50 meetros cúbicos de
resíduos deverão esstar devid amente cadastrados junto a o CIVAP e à
C
CONCESSION
NÁRIA.
88. INDICAD
DORES DE DESEMPENH
HO PARA O CONTROLE DOS SERVIIÇOS OBJET
TO DO
CONTRA
ATO, CABEN
NDO NO CA
ASO DE DEESCONFORM
MIDADE A A
APLICAÇÃO
O DAS
PENALID
DADES ORA ESTIPULAD AS.
88.1.
T
TEMPO
DE ATENDIME NTO: O veíículo transp
portador doo resíduo sólido
s
urbano encaminhado pelo C IVAP, não poderá ficcar retido nna operaçãão de
m de 60 m
minutos em
m pelo
controle de acesso,, desembarqque e liberaação, por mais
menos 95%
9 (noventta e cinco ppor cinco po
or cento) das operaçõess.



Período de Análise:
P
A
Meensal
P
Penalidade:
ertência na primeira no
otificação
o Adve
o Multta de 0,5% (cinco déccimos por cento) da CContraprestação
Mensal na 2ª (seegunda) no
otificação
o Multta de 1% (u m por centto) da Contrraprestaçãoo Mensal à partir
da 3ªª (terceira) notificação

88.2.
C
CONDIÇÕES
DE TRATA
AMENTO E ARMAZEN
NAGEM: Toddos os ressíduos
depositaados deverãão submeteer a tratame
ento adequ
uado, atenddendo as no
ormas
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técnicas e armazen
nado em loccal que não
o ofereça risco ambie ntal e perm
mita a
separaçãão e o tratamento adeqquado aos resíduos
r
que serão desscartados.
 Período
P
de Análise:
A
Nãoo há
 Penalidade:
P
o Adve
ertência na primeira no
otificação
o Multta de 1% (uum por cen
nto) da Contraprestaçãão Mensal na 2ª
(segu
unda) notifiicação
o Multta de 2% (doois por centto) da Contraprestaçãoo Mensal à partir
da 3ªª (terceira) notificação
88.3.
R
REDUÇÃO
DE
D MASSA: A Central de Tratame
ento e Gerração de En
nergia
deverá ter capacidaade de reduução de pelo
o menos 60
0% do volum
me em tone
eladas
recebidaas para desccarte em ateerro.
 Período
P
de Análise:
A
Anuual
 Penalidade:
P
o Adve
ertência na primeira no
otificação
o Multta de 1,0% ((um por cento) da Con
ntraprestaçã
ção Mensal na 2ª
(segu
unda) notifiicação
o Multta de 2% (doois por centto) da Contraprestaçãoo Mensal à partir
da 3ªª (terceira) notificação
88.4.
C
CAPACIDAD
E DE RECEEPÇÃO: A Central
C
de Tratamentoo e Geraçãão de
Energia deverá terr capacidadde para attender a 100%
1
dos rresíduos só
ólidos
urbanos encaminhaados pelo CIIVAP.
 Período
P
de Análise:
A
Nãoo há
 Penalidade:
P
o Adve
ertência na primeira no
otificação
o Multta de 1% (uum por cen
nto) da Contraprestaçãão Mensal na 2ª
(segu
unda) notifi cação
o Multta de 2% (doois por centto) da Contraprestaçãoo Mensal à partir
da 3ªª (terceira) notificação
88.5.
D
DISPONIBILI
DADE DE IN
NFORMAÇÃ
ÃO: A CONC
CESSIONÁRIA
A deverá em
m até
48h, sempre quan
ndo demanndada, relaatório conttendo as informaçõe
es de
controle das operaçções da Cenntral de Trattamento do
os Resíduos..
 Período
P
de Análise:
A
Nãoo há
 Penalidade:
P
ertência na primeira no
otificação
o Adve
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o Multta de 0,5% (cinco déccimos por cento) da Contraprestação
Mensal na 2ª (seegunda) notificação
o Multta de 1% (u m por cento) da Contrraprestaçãoo Mensal à partir
da 3ªª (terceira) notificação
88.6.
E
EMISSÃO
DE
D POLUEENTES: A CONCESSIONÁRIA ddeverá manter
m
permaneentemente sistema dee controle de
d emissão de gases, ccom registrro em
tempo reeal das caraacterísticas e volume de gases emitidos na attmosfera.
 Período
P
de Análise:
A
Nãoo há
 Penalidade:
P
ertência na primeira no
otificação
o Adve
o Multta de 1% (uum por cen
nto) da Contraprestaçãão Mensal na 2ª
(segu
unda) notifi cação
o Multta de 2% (doois por centto) da Contraprestaçãoo Mensal à partir
da 3ªª (terceira) notificação
88.7.
T
TRATAMENT
TO DE EFLLUENTES LÍQUIDOS:
L
A Central de Tratam
mento
deverá possuir
p
siste
ema de col eta, depósiito e tratam
mento de effluentes líquidos
contaminantes.
 Período
P
de Análise:
A
Nãoo há
 Penalidade:
P
o Adve
ertência na primeira no
otificação
o Multta de 1% (uum por cen
nto) da Contraprestaçãão Mensal na 2ª
(segu
unda) notifi cação
o Multta de 2% (doois por centto) da Contraprestaçãoo Mensal à partir
da 3ªª (terceira) notificação
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ANEXO – DIRETRIZES
D
BÁSICAS
B
PA
ARA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS A
AMBIENTAISS
NECESSÁ
ÁRIAS À EXE CUÇÃO DOS SERVIÇOSS E OBRAS
O CO
ONSÓRCIO INTERMUN
NICIPAL DO
O VALE DO
O PARANA
APANEMA – CIVAP co
om o
objettivo de con
nceder os se
erviços de ttratamento
o e destinaçção final doos resíduos,, com
previsão de aproveitame
ento energgético visando a red
dução de massa qu
ue se
es Ambientais para o aatendimentto das
encaminhará deestino final, apresenta as Diretrize
exigêências técniicas estipulaadas no CON
NTRATO DEE CONCESSÃ
ÃO.
11. ASPECTO
OS GERAIS
As Diretrizes am
mbientais a serem atenndidas pela CONCESSIO
ONÁRIA parra a implantação
de C
Central de Tratamentto e Geraçção de Ene
ergia (CTGE
E) devem sse pautar pelos
princcípios a segu
uir relacionados:
‐

A prevalência do intteresse púbblico;

‐

A melhoria contínuaa da qualidaade ambien
ntal;

‐
O combaate à miséria e seus effeitos, que prejudicam
p
não apenaas a qualidade de
vida mas tambéém a qualidade ambienntal da regiãão e de seu
us recursos naturais on
nde se
instaalará a Central de Trataamento e Geeração de Energia
E
(CTG
GE);
‐

A multid
disciplinariedade no traato das questões ambie
entais;

‐

A participação comunitária na defesa do Meio
M Ambie
ente;

‐
A integraação com as políticas dde Meio Am
mbiente nas esferas de competênccia da
União, Estado, Município
M
e as demais ações do go
overno;
‐

A manuttenção de equilíbrio am
mbiental;

‐

O uso racional dos recursos
r
naaturais;

‐

A mitigação e minim
mização doss impactos ambientais;
a
;

A Educaação e a Conscientizzação Amb
‐
biental com
mo ação m
mobilizadorra da
socieedade;
‐
O incen
ntivo a pesquisa cienntífica e tecnológica direcionadda para o uso,
proteeção, monittoramento e recuperaçção dos recursos ambientais;
‐

O estímu
ulo à produção responssável;

‐

A recupeeração do dano ambienntal.
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Para o cumprimento do disposto nno artigo 30 da Con
nstituição FFederal, no
o que
conccerne ao Meeio Ambientte, considerra‐se como de interessse local:
‐
O incen
ntivo a adoção de posturas e prática
as sociais e econômicas
ambiientalmentee sustentávveis;
‐
A adequ
uação das atividades
a
e ações eco
onômicas, sociais, urbaanas e do Poder
P
Públiico, às impo
osições do equilíbrio
e
am
mbiental;
‐
A busca permanentte de soluçõões negociadas entre o Poder Púbblico e a inicciativa
privaada para a redução
r
doss impactos aambientais;;
‐
A adoçção no processo
p
dde planejaamento, de
d normass relativass ao
desenvolvimentto urbano e econômic o que priorrize a prote
eção ambie ntal, a utilização
adeq
quada do espaço
e
terrritorial e ddos recurso
os naturais e que po ssibilitem novas
n
oporrtunidades de
d geração de trabalhoo e renda;
‐
A ação na defesa e conservaação ambie
ental no âm
mbito regioonal, na áre
ea de
influêência da Ceentral de Traatamento e Geração de Energia (C
CTGE);
‐
O licenciamento ambiental e o con
ntrole das atividadess potenciaal ou
efetivamente po
oluidoras;
‐
A melho
oria constan
nte da qualiidade do arr, da água, do solo, daa paisagem e dos
níveiis de ruído e vibraçõe
es, mantenddo‐os dentrro dos padrrões técnicoos estabele
ecidos
pelass legislaçõees de Contro
ole de Poluuição Ambie
ental Federa
al, Estadua l e do Mun
nicípio
no qu
ue couber;
O acondicionamen
‐
nto, armazzenamento,, a recicla
agem, o t ratamento e a
dispo
osição final dos resíduo
os sólidos;
‐
Tratameento adequ
uado dos eefluentes lííquidos e gasosos prrovenientess dos
sistemas operaccionais da Central
C
de T ratamento e Geração de
d Energia ((CTGE);
O cump
primento de
d normass de segu
urança no tocante à manipullação,
‐
e de produt os, substân
ncias, materriais e resíduuos perigossos ou
armaazenagem e transporte
tóxiccos.
‐

A criação
o de unidad
des de conseervação;

‐
A conseervação e recuperaçã o dos rioss, córregos e matas ciliares e áreas
florestadas impaactadas;
A garan
ntia de crrescentes níveis de salubridade ambienttal, atravé
és do
‐
provimento de infra‐estruttura sanitárria e de con
ndições de salubridadee das edificações
e instalações op
peracionais;
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‐

O estabeelecimento de indicadoores ambien
ntais;

‐

Obtençãão das licençças ambienttais necessáárias para o início das ooperações.

A geestão dos resíduos
r
só
ólidos a se rem tratad
dos e o de
esenvolvimeento susten
ntável
deveerá ter ênffase na qu
ualidade dee vida de sua popula
ação, tendoo como baase a
educcação, direitto fundame
ental para o exercício da
d cidadania
a e contempplar a Lei Fe
ederal
12.3005/10.
I
nseree‐se no contexto da gestão inteegrada doss resíduos sólidos e ddesenvolvim
mento
susteentável, o programa
p
de
e Coleta Selletiva como
o forma de geração
g
de trabalho, renda,
inclusão social e minimizaçção de impaactos ambie
entais.
Estím
mulo à Pesq
quisa e ao uso de mattérias primas reciclada
as e viabilizzadas atravvés de
programas go
overnamenttais e dee parceriaas com universidaddes, indússtrias,
belecimento
os comercciais, emppresas prestadoras de
d serviçoos, comunidade
estab
organizada e insstituições in
nteressadass.
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22. PREVENÇÃO DE PO
OLUIÇÃO E D
DA DEGRAD
DAÇÃO SÓC
CIO ‐ AMBIEENTAL
Com relação ao trataamento e ddestinação final dos re
esíduos sól idos urbanos e
possterior gerração de energia, eestes deverão após estudos dde alternattivas
tecnológicas e de localização, terr sua caracterização realizada com base nas
info
ormações e subsídios a seguir relaacionados:
‐

localização
o

do

empreendiimento,

consideran
ndo

a(s)

região((ões)

administraativa(s) atin
ngida(s), oss pontos de
e captação de água e lançamento
o de
efluentes, enquadram
mento dos ccorpos d’ággua em sua
a respectivaa classe de uso
o CONAMA)), bacia hidrrográfica e coordenada
c
as geográficcas;
(Resolução
‐
‐

concepção
o e forma op
peracional dda unidade;;
sistemas de proteçção ambienntal (sistem
mas de drrenagem suuperficial, sub‐
superficial,, impermeaabilização, coleta e trratamento de líquidoss percolado
os e
gases, den
ntre outros)) para aten dimento àss disposiçõe
es Associaçãão Brasileira de
Normas Téécnicas – AB
BNT.

‐
‐
‐

sistemáticaa e forma de transportte dos resíduos, acesso
os e condiçõões de tráfego;
obras de im
mplantação;
monitoram
mento am
mbiental (m
monitoramento da qualidadee das ágguas
subterrâneeas, superfficiais, líquiidos percollados, gase
es, estabiliddade de talude
dentre outtros.)
Especificam
mente paraa a implanntação da unidade de triagem, compactaação,

estação de reecepção, e usina de ccompactaçãão e geraçã
ão de enerrgia deveráá ser
elaborado um
m diagnóstico da áreaa diretamente afetada pelo em
mpreendime
ento,
reflletindo as atuais cond
dições dos meios físico, biológicco e sócio econômico
o. As
info
ormações deverão
d
se inter‐relac ionadas, re
esultando num diagnóóstico integrado
quee permita a avaliaação dos

impactos resultante
es da im
mplantação do

empreendimento.
Para tanto, as seguintes informaçções deverãão ser consideradas:
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‐

d
delimitação
o da área de
e influência do empreendimento;

‐

ccompatibilid
dade do empreendim
mento com a legislação incidentte: do Mu
unicípio, d o
E s t a d o e do Goverrno Federaal, em esp
pecial com relação ààs áreas de
d interesse
aambiental, com mapeaamento dass restrições à ocupação
o, de acordoo com as dissposições da
R
Resolução CONAMA;
C

‐

ccaracterizaçção do uso e ocupaçãoo atual do so
olo;

‐

ccaracterizaçção da área quanto aoss aspectos geológicos,
g
geotécnico s e hidrogeológicos;

‐

ccaracterizaçção da infraa‐estrutura básica existente no local, tais ccomo forne
ecimento de
eenergia eléttrica, abaste
ecimento dee água, redes de esgotto, dentre ooutros;

‐

ccaracterizaçção das áreas de vege tação nativva e/ou de interesse eespecífico para a faunaa,
cconsiderand
do Código Florestal
F
Viggente;

‐

climáticas (pluviometria, tempperatura,
ccaracterizaçção das condições
c

velocidadee,

d
direção e predominân
p
ncia dos venntos);
‐

d
dados sobre a qualidaade do ar, consideran
ndo as disposições da resolução CONAMA e
d
demais Legiislações;

‐
indicação dos níveis de ruído, de acordo com as No
ormas da A
Associação Brasileira de
Norm
mas
TTécnicas – ABNT
A
NBR 10151
1
e NBR
R 10152;
‐ levantamen
nto da existência de síttios arqueo
ológicos, em
m conformiddade com a Portaria
AN n.º 230//02 e demaais Legislaçõões.
IPHA
D
Diante do diagnóstico
d
o ambientall da área de
d influência do emprreendimento e de suaa
caraacterização, devem ser identificaados os principais imp
pactos que poderão ocorrer,
o
em
m
funçção das diveersas ações previstas ppara a sua im
mplantação
o e operaçãoo, tais como
o: alteração
o
da q
qualidade do
d ar, alterração de reegime hídrrico superficial e/ou ssubterrâneo
o, erosão e
asso
oreamento, conflitos de
d uso e oocupação do
o solo e de água, re‐‐locação de
e coberturaa
vegeetal, interfeerência com infra‐esstrutura exxistente, de
esapropriaçções e re‐locação dee
popu
ulação, den
ntre outros.
C
Considerand
do os impactos identtificados de
everão ser previstas medidas mitigadoras,
m
,
com
mpensatóriass e/ou de co
ontrole ambbiental, tais como:
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-

implantação
o de siste
emas de ccoleta seletiva e/ou triagem ddos resíduo
os, com
p
posterior reeaproveitam
mento dos m
materiais co
om reciclage
em e geraçãão de energgia;

‐ ccaptação e tratamento
t
o dos gases ggerados, co
om possibilidade de ap roveitamen
nto
enerrgético;
‐

ttratamento de líquidoss percoladoos, para ate
endimento às disposiçõões da legislação.
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3. SISTEMA DE MONIT
TORAMENTTO ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUB
BTERRÂNEA
AS, LÍQUIDO
OS
PERCOLA
ADOS, RESÍD
DUOS SÓLID
DOS E ESTABILIDADE DE
D TALUDESS.
A amosttragem, arm
mazenagem e preservação das amostras de lííquidos perccolados,
águaas superficiais e subtterrâneas e de resídu
uos sólidos não inerttes deverão
o seguir
norm
mas técnicaas da ABNT e recomenndações do
o órgão ambiental do município onde
o
for
instaalada a Centtral de Trataamento e Geeração de En
nergia.
A caractterística e a frequência de amostraagem deverrão ser as seeguintes:
aa. Líquidoss percolados (chorumee e água): Frrequência Mensal
M
b
b. Águas su
uperficiais e subterrân ea: Frequên
ncia Quadrimestral
cc. Estabilid
dade de talu
ude: Frequêência Mensaal
d
d. Resíduo
os sólidos: Frequência A
Anual
Deverão
o ser analisados periodiicamente os parâmetro
os descritoss a seguir:
Líqu
uidos Percollados
Parâmetros: pH, Condutividdade elétrica, Potencial redox, DQO, DBO
O, Ferro
Totaal, Zinco, Co
obre, Chumb
bo, Mangannês, Níquel, Cromo Total, Fenol, Teemperaturaa.
Águaas subterrââneas
As amosstragens e análises dee águas sub
bterrâneas deverão
d
serr realizadass em poços
de m
monitorameento, localiizados à juusante do aterro
a
sanitário que ffor instalad
do para os
rejeiitos, no sentido
s
pre
eferencial do fluxo, bem com
mo no poçço de montante do
emp
preendimen
nto.
Parâmeetros: pH, Cor,
C Turbideez, Alcalinid
dade Total,, Condutividdade elétricca, Dureza
Totaal, DQO, DB
BO, Óleos e Graxas, Clooretos, Ferrro Total, Zin
nco, Cobre, Chumbo, Manganês,
M
Feno
ol, Temperaatura, Colifo
ormes Totall e Fecal.
os
Resííduos sólido
Deverãão ser retirradas anuaalmente dass células do aterro saanitário de rejeitos,
amo
ostras de resíduos sólid
dos em decoomposição,, para a realização de eensaios de lixiviação
e solubilização.
Fasee Sólida ‐ Lixxiviação de resíduos sóólidos ‐ABNTT NBR 10.00
05
Fasee Sólida ‐ En
nsaio de solu
ubilização dde resíduos sólidos –AB
BNT NBR 100.006
Parâmettros: Peso específicoo aparente,, Peso esp
pecífico apaarente seco, Peso
úmid
do, Peso seeco, Porcentagem de uumidade, Sólidos totaiis, Sólidos ttotais fixos, Sólidos
totais voláteis,, Porcentaggem de sóólidos totaiss fixos, Po
orcentagem de sólidos totais
voláteis.
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4. CARACTEERIZAÇÃO GEOLÓGI CA,
CLIMATO
OLÓGICA E DE
D VEGETAÇÇÃO

TOP
POGRAFIA,

DOS

R
RECURSOS

HÍDRICO
OS,

Geo
ologia Regio
onal
Deverá ser identifficada a geeologia reggional do empreendim
e
mento, utiliizando – se
pas geomorfológicos do municíípio onde se instalarrá o emprreendimentto e outro
os
map
institutos e/ou instituiçõess.
Geologia local
A geologia local de
everá ser aaferida atravvés da realização de ssondagens a percussão
execcutadas no local, realizando‐se eensaios de SPT
S (Standard Penetrattion Test), identificação
do n
nível do lenççol freático,, Granulomeetria, Limite
e de Liquide
ez (LL), limitte de Plasticcidade (LP) e
ensaaio de perm
meabilidade..
Topo
ografia
A área do empree
endimento deverá terr levantame
ento plania ltimétrico em
e escala
1:10000 com currvas de níve
el de metro em metro e coordenadas geográfficas.
Clim
matologia
Visando a caraacterização climatológiica da regiãão deverão ser obtidoos periodicaamente
dado
os pluviométricos, de temperatuura do ar, evapotranspiração e predominâância e
direçção dos ven
ntos.
Balaanço Hídricco
Com baase nos dad
dos climatoológicos da região, deverá ser caalculado an
nualmente o
balanço hídrico
o para em
mpreendimeentos no qual
q
o ciclo
o hidrológiico é de fundamenta
f
al
impo
ortância.
A água que precip
pita sobre o aterro san
nitário de rejeitos,
r
paarte é devolvida para a
osfera por evapotran
nspiração, pparte escoaa superficia
almente e o restante
e infiltra‐see,
atmo
podeendo ficar retida
r
na caamada de coobertura ou
u produzir um
u fluxo de percolação
o quando fo
or
atinggida a saturação destaa camada. PPortanto o cálculo do balanço híddrico é de fundamenta
f
al
impo
ortância paara a estim
mativa de vvazão de líquidos percolados pprovenientes do aterro
sanittário de rejeeitos.
Mon
nitoramento Geotécnico
O aterrro sanitário
o deverá ser monitorado atra
avés de m
marcos sup
perficiais de
obseervação, meedidores de recalque, ppiezômetross e medidorres de nível d'água.
Os marccos superficciais serão innstalados lo
ogo que se atinja a cotta de terrap
planagem de
impllantação do
o aterro, e a partir desste momentto, serão medidos
m
os ddeslocamen
ntos nas trêês
4
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direçções. Para tanto,
t
serão
o efetuados levantamentos planialltimétricos pperiódicos.
Os marccos serão im
mplantadoss nas bermas, base e crista dos ttaludes, disstanciados a
cadaa 50 m, além
m dos patam
mares de topo do aterrro sanitário.
Vegeetação
Nas áreeas de mata ciliar e onde serão
s
implantados oss empreen
ndimentos
amb
bientais, deeverá ser realizado levantamen
nto florístico das esspécies arb
bóreas de
fragmentos da mata nativaa.
Mata cilliar é a form
mação vegettal que oco
orre nas margens dos r ios, córrego
os, lagos,
lago
oas, olhos d’água,
d
reprresas e nasccentes. É considerada pelo Códiggo Florestall Federal
com
mo área de preservação
p
o permanente.
Também
m é conheciida por matta de galeria, mata de
e várzea, veegetação ou
u floresta
ripárria.
A mata ciliar funcio
ona como ffiltro ambie
ental, retend
do poluentees e sedime
entos que
cheggariam aos cursos d’áágua, senddo fundame
ental para o equilíbriio dos eco
ossistemas
aquááticos. Portanto, a man
nutenção daa mata ciliar protege contra a eroosão das ribaanceiras e
o co
onseqüente assoreame
ento dos re cursos hídrricos, conservando a q ualidade e o volume
das ááguas.
5. OBJETIVO
OS DO PROG
GRAMA AM
MBIENTAL
A recup
peração daas matas cciliares dos cursos d’água das bacias abrangidas caso
aplicáveel no empre
eendimentoo em questãão tem por objetivos:
o
‐ diminuir os proccessos de erosão e assoreamen
a
nto, melhoorando a qualidade e a
quantidade dos reccursos hídriccos;
‐ regulaarizar a vaazão das ááguas superficiais pela
a redução de sua velocidade de
escoameento;
‐ aumen
ntar a infiltrração das ááguas prove
enientes dass chuvas paara o abaste
ecimento dos
d
lençóis freáticos;
f
‐ formar corredore
es naturais que garan
ntam o fluxxo entre poopulações silvestres
s
que
sofreram
m fragmentação e isolaamento pelaa perda doss seus habittats;
‐ conscientizar os proprietário
p
os rurais ad
djacentes so
obre a impoortância da manutenção
da biodiiversidade
‐ promo
oção de cam
mpanhas e eestímulo à educação
e
am
mbiental.
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TAURAÇÃO
6. PROCESSOS DE REST
A restau
uração de matas
m
ciliarees é uma medida
m
que pode ser rrealizada po
or diferentees
proccessos. O cercamento
o da área é fundam
mental parra que aniimais domésticos não
daniifiquem as mudas,
m
nem
m compacteem o solo, o que prejud
dica o cresc imento da vegetação.
v
É
impo
ortante plantar espécies pioneira s que atraiam a fauna
a silvestre qque serve de dispersorra
de sementes, principalmen
nte pássaross, auxiliando no processso de regenneração nattural.
u espontane
eamente noo local, pod
de‐se fazer o
Para divversificar a vegetação qque nasceu
plan
ntio de sementes ou mudas
m
de esspécies de maior
m
valorr ecológico e econômicco. Também
m
podeem ser reintroduzidaas espéciess ameaçadaas de extinção e ouutras que apresentam
m
diferrentes estáágios de crescimento
c
o, misturando‐se gru
upos ecolóógicos distintos, como
acon
ntece na nattureza.
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ANEXO
O – PROPOSTA DE FOR
RNECEDOR DE TECNOLLOGIA PARA
A TRATAMEN
NTO E GERA
AÇÃO DE
ENERG
GIA ATRAVÉÉS DE RESÍD
DUOS SÓLID
DOS URBANOS (WEG)
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14 de outubro de 2020
PROJETO

: URE CIVAP

CLIENTE

: CPD ‐ Companhia Paulista de Desenvolvimento

REFERÊNCIA WEG

: 21212715 T1/C1 - Preliminar

At.: Sr. Mário Silvério
E-mail: mariosilverio@copade.com.br
Telefone: (11) 3530-2040

Prezado Sr. Mário Silvério,
Atendendo a vossa consulta, temos a satisfação de apresentar-lhes nossa proposta para o fornecimento dos
equipamentos em referência, serviços de engenharia, sistema de automação, materiais e serviços de
instalação elétrica e mecânica, comissionamento, start-up e operação assistida descritos a seguir, os quais
serão construídos de acordo com as características técnicas mencionadas nessa oferta.
Esperamos desta forma ter correspondido as suas expectativas e colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer
esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,
Samantha H. Hayashi
WEG Equipamentos Elétricos S.A.
Depto Centro de Negócios de Energia
Tel.: (47) 3276-7069
samantha@weg.net

Leonardo Parente Buranello
WEG Equipamentos Elétricos S.A.
Depto Centro de Negócios de Energia
Tel.: (16) 2105 - 2578 / (16) 99633 - 1740
lburanello@weg.net
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1. Escopo Resumido
Quantidade
01
06
01
01
01
01
01
01
01

Preparo do CDRU / Acessórios
Moega dosadora de resíduos
Esteiras transportadoras
Abridor de sacos
Separador magnético
Peneira de discos
Separador a ar
Mesa de separação manual
Triturador
Painel elétrico de comando

Quantidade
01
01
01
04
01
01
01
01

Secador de leito fluidizado / Acessórios
Ventilador de Admissão
Moega de Alimentação
Cabeçote de Entrada
Módulo de Secagem
Cabeçote de Saída
Exaustor
Damper de Regulagem
Painel de Comando

Quantidade
03
03
03
03
03
03
03
03
-

Gaseificador / Câmara de combustão / Acessórios
Câmara de gaseificação
Câmara de combustão
Queimador completo com sensores e quadro elétrico
Ventiladores de ar/gases para câmara de gaseificação com acionamento
Sistema de coleta de cinzas com acionamento
Silo dosador de combustível com acionamentos
Dutos de ar e gases
Escadas e passarelas para os equipamentos de nosso fornecimento
Instrumentação de campo + pneumáticos para os equipamentos fornecidos
Silo de alimentação do gaseificador
Unidade hidráulica e pistões de acionamento
Sistema de despoeiramento do syngás
PLC/ Supervisório + Licenças / Programação
CCM e inversores de frequência

Quantidade
03
03
01
02
03
03
03
03

Caldeira de recuperação / Acessórios
Caldeira aquatubular
Ventilador induzido
Desaerador
Moto-bombas de água de alimentação
Conjunto de Instrumentação
Tanque de descarga contínuo/fundo
Chaminé / Duto de gás
Painel elétrico de controle

Quantidade
03
03
03
03

Tratamento de gases / Acessórios
Lavador de gases
Tanque externo de recirculação
Escadas e plataformas
Chaminé
Painel Elétrico de Comando
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Quantidade
02
02
02
02
02
02

Turbina / Redutor / Acessórios
Turbina de condensação
Redutor de velocidade
Sistema hidráulico
Sistema de proteção e controle da turbina
Sistema de condensação resfriado a água
Instrumentação
Painel elétrico de comando e controle

Quantidade
01

Gerador
Gerador elétrico

Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Painéis / Quadros / Acessórios
PNMT– Entrada do gerador
PNST – Painel de Surto do Gerador
PNAT – Painel de Aterramento do Gerador
PNPE – Painel de Proteção e exportação do Gerador
PNMT-Entrada concessionária
PNMT – Preparo/Gaseificador/ Rankine
PNSEC – Auxiliar
QGBT – Quadro geral de baixa tensão
QDCC – Quadro dos Serviços Auxiliares de Corrente Contínua
QDCA – Quadro dos Serviços Auxiliares de Corrente Alternada
QDLT – Quadro de iluminação e tomadas
Conjunto de baterias estacionárias 100 A/h
Carregador de baterias 25A

Quantidade
01
02
01

Transformador / Acessórios
Transformador de acoplamento
Transformador dos auxiliares
Resistor de aterramento

Quantidade
02/03
-

Equipamentos Auxiliares
Sistema de ar comprimido
Sistema adiabático / Ar-condicionado
Sistema de combate à incêndio
Torres de resfriamento / Bombas de circulação de água de resfriamento
Sistema de tratamento de água
Malha de aterramento
Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas - SPDA

Quantidade
-

Serviços / Obras Civis / Outros
Obras civis
Montagem dos equipamentos
Interligações e montagens mecânicas
Interligações e montagens elétricas e automação
Engenharia de Integração
Gerenciamento da Obra
Comissionamento / Operação Assistida / Treinamento

Página: 5 / 29

WEG Equipamentos Elétricos S/A
Proposta nº 21212715 T1/C1 - Preliminar

Emissão:14/10/2020

1. Layout de Implantação Orientativo

Imagens meramente ilustrativas.
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1.1. Tecnologia Aplicada
A tecnologia e o conjunto de equipamentos, aqui ofertados, têm por objetivo de gaseificar até 86,4 ton/dia de
combustível derivado de resíduo (CDRU) por módulo de gaseificação, para produção de gás combustível
(Syngás), capaz ser combusto em câmara de combustão especialmente projetada para esta finalidade e
acoplada ao Gaseificador.
O vapor produzido pelas caldeiras de recuperação de calor irá acionar o turbo-gerador de condensação, com
capacidade de geração de até 3.300kW de energia elétrica.

1.2. Composição Gravimétrica RSU Bruto considerada:

2. COMPONENTES

Restos Orgânicos
Papéis e Papelão
Embalagens Cartonadas
PET
PEAD
PEBD
Outros Plásticos
Fraudas e Absorventes
Couro, Texteis e Madeira
Borracha e Pneus
Inorgânicos

Umidade UMIDADE Amostra
%
pós
Bruta %
Secagem

Amostra
Seca %

70,0%
39,7%
33,0%
2,3%
2,7%
1,5%
4,7%
90,0%
40,0%
1,0%
3,0%

32,4%
10,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
21,6%
6,9%
17,6%
6,8%
3,0%

45,7%
34,2%
28,8%
7,1%
7,4%
6,6%
8,6%
86,4%
34,5%
6,3%
0,0%

42,8%
8,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
15,1%
6,9%
14,02%
4,7%
7,4%

2.1. Quantidade de RSU por módulo:
RSU: 118,6 ton/dia (por módulo) 355,6 t/dia (total)
Material Orgânico para secagem: 58,32 t/dia(módulo) – 174,96 t/dia(total) úmido resultando em 30,64
t/dia (módulo) – 91,92 t/dia (total) seco (passando pelo secador).

2.2. Massa de gases combustos a partir da gaseificação dos materiais processados Padrão
Material de Gaseificador (CDRU): 86,4 t/dia – 3,6 t/h (módulo) 259,2 t/dia – 10,8 t/h (total);
PCI: 3.547 kcal/kg – Umidade: 30% - Granulometria: 50-60 mm;
Vazão combusta Syngas-gases quentes:29.094 kg/h(módulo)-87.282 kg/h(total)–94,874 kg/h (projeto);
Temperatura para efeito de cálculo termodinâmico: 1.250 °C
Cinzas do sistema: 0,396 t/h(módulo) – 1,188 t/h(total) resíduo classe II – não tóxico

2.3. Massa de vapor partir dos gases de combustão do syngás dos materiais processados
Padrão
Pressão: 40 kgf/cm²(g);
Temperatura: 420 °C;
Vazão: 13.615 kg/h (módulo) – 40.845 kg/h (total) – 44.440 (projeto).

2.4. Geração de energia a partir da massa de vapor
Geração de energia: 9.150 kWh (2 TG – 4.575 kWh) – 10.000 kWh ( 2 TG -5.000 kWh – Projeto) ;
Consumo interno de energia: 1.450 kWh;
Exportação de energia: 7.700 kWh – 2 linhas de 3.850 kWh (Geração Distribuída; Mercado Livre; Leilão
regulamentado do governo).
Operação da planta: 8.000 horas/ano
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2.5. Diagrama de geração de energia elétrica x CDRU processado X PCI do CDRU
O diagrama abaixo é uma referência informativa que demonstra a variação da geração de energia elétrica em
função da quantidade de CDRU processada (kg/h) e o poder calorífico inferior do CDRU (kcal/kg). Devido a
variação de gravimetria de RSU cada projeto terá um diagrama próprio.

2.6. O&M orientativa sem reciclagem

Curva de manutenção
Ano

Valor Manutenção
Ano

Valor Manutenção

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R$ 3.240.000,00 R$ 3.420.000,00 R$ 3.780.000,00 R$ 5.040.000,00 R$ 3.960.000,00 R$ 6.480.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 5.760.000,00 R$ 4.680.000,00 R$ 4.140.000,00
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

R$ 4.500.000,00 R$ 8.100.000,00 R$ 4.320.000,00 R$ 4.320.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 5.580.000,00 R$ 4.860.000,00 R$ 7.020.000,00 R$ 4.320.000,00 R$ 5.760.000,00

WEG Equipamentos Elétricos S/A
Proposta nº 21212715 T1/C1 - Preliminar

Emissão:14/10/2020

Página: 9 / 29

3. Preparo de CDRU
O sistema é projetado para receber os resíduos sólidos urbanos descarregado por caminhões. Através de
esteiras transportadoras passará pela moega dosadora, abre sacos, separador magnético para a extração de
ferrosos, peneira dinâmica para separação da fração orgânica e triturador.
A capacidade do sistema é de 10 toneladas hora com operação prevista de 18 horas dia.

3.1. Características do CDRU produzido:
- Granulometria – Ø 50 mm
- Poder calorífico inferior – PCI – 3.547 kcal/kg
- Quantidade – 260 ton/dia

4. Secador de leito fluidizado
A fração orgânica separada na peneira dinâmica passa pelo leito de secagem utilizando os gases de
exaustão da chaminé da caldeira de recuperação, sendo direcionados após o processo para o sistema de
tratamento de gases (lavador de gases), garantindo o controle de emissões de particulados.

4.1. Características
Capacidade de Secagem
Água Evaporada
Massa de RSU seco
Calefação
Potência Elétrica Instalada

7.290 kg/h a 65% da umidade
4.830 kg/h
2.460 kg/h a 20% de umidade residual
Gases de Escape
250 kW

5. Gaseificador
5.1. Gaseificador
O processo global de produção de gases combustíveis derivados de resíduos (syngás) denominado
gaseificador, é composto por múltiplas sub-câmaras que contemplam a secagem, pirólise gaseificação e
reforma, com controle individual de agente gaseificante, velocidade de fluxo de gases, velocidade de fluxo de
materiais, temperatura e pressão. O transporte entre as sub-câmaras é realizado por um sistema de grelhas
móveis fundidas em ligas especiais acionadas por sistema hidráulico controlado individualmente pelo PLC.

5.2. Câmara de Combustão
Para a garantia de uma combustão perfeita, contemplando tempos de residência em regime turbulento,
atmosfera oxidante e temperatura de ignição, foi projetada uma câmara de combustão cilíndrica com
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variantes de velocidade, turbulência e temperatura, todas controladas pelo PLC a partir de sensores de
temperatura e de excesso de O2, interligados aos inversores de frequência dos ventiladores e exaustores.
 Material da Estrutura: Aço Carbono
 Isolamento Térmico: Manta de Fibra Cerâmica D128
 Espessura Isolante: 8”
 Refratário: Tijolo de encaixe Aluminoso
 Espessura Refratário: 9”
 Acabamento Superficial: Jateamento com granalha de aço - Pintura cinza grafite alta Temperatura

Câmara de Combustão Energia Limpa do Brasil - Vista Lateral

5.3. Projeto do Gaseificador e combustor de gases derivados de resíduos
O sistema a ser implantado prevê a secagem, pirólise, gaseificação do CDRU, reforma e combustão do gás
produzido para gerar vapor.
As tabelas abaixo apresentam algumas das características técnicas relativos aos módulos de equipamentos e
acessórios necessários à maior eficiência da planta de gaseificação.
Características gerais por módulo de gaseificação.
PG
Un.
Parâmetros
Quantidade
03
Combustível
CDRU
Granulometria do combustível
Ømm
50
Consumo de combustível
kg/h
2.200 a 3.600
Poder Calorífico do combustível
kcal/kg
4.000 a 5.000
Balanço das saídas do processo por módulo de gaseificação e queima.
Cinzas
Kg/h
350 a 550
Gases Quentes
Kg/h
25.000.000 a 36.000.000
Temperatura dos Gases Quentes
ºC
1.200 a 1.250
Perdas de Processo
%
10%
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6. Caldeira
6.1. Descritivo geral
A HRSG MD-FV-X, opera no modo recuperação de calor, com fluxo de gases vertical, apoiada em estrutura
metálica. O involucro externo é constituído de tubos aletados, perfazendo uma superfície estanque para
operação com pressão positiva, aceitando gases à alta temperatura, com mínima manutenção.

6.2. Dados de processo
ITEM
Quantidade
Capacidade Máxima Contínua Unitária
Pressão de Operação
Temperatura do Vapor
Temperatura da Água de Alimentação
Vazão de gás do processo
Temp. do gás na entrada da caldeira
Temp. da água na saída do
economizador

UNID.
Kg/h
Barg
°C
°C
Kg/h
°C
°C

14.000
40
420
105
30.420
1.225
213

MD-FV-X
03
15.000
40
420
105
33.624
1.225
216

16.000
40
420
105
36.000
1.225
219
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7. Lavador de Gases
7.1. Descritivo geral
O sistema de bombeamento para os bicos ejetores e pulverizadores operam em circuito fechado. O lavador de
gases opera de forma contínua e o efluente gerado é destinado para estação de tratamento.

7.2. Características Técnicas – Lavador de Gases
LGA 450
Vazão de Gases (m³/h)

45.000

Temperatura de Entrada dos Gases (°C)

120

Temperatura de Saída dos Gases (°C)

60

Eficiência para Partículas > 5um

90%

Potência Elétrica Instalada (kW)

45

Consumo de Água Estimado (l/h)

1.670

Vazão (l/h)

500

8. Turbina
8.1. Características Técnicas – Turbina
A turbina a vapor de multiestágios TGM de reação, de condensação, modelo
CT, é bi-partida horizontalmente para facilitar a manutenção, sendo que a
carcaça superior das turbinas (entrada de vapor) incorpora um bloco com
válvulas de regulagem automáticas, que são acionadas diretamente por servomotores hidráulicos, garantindo excelente estabilidade de rotação e
parcialização de cargas.
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Performance

Máquina acionada
Quantidade
Modelo da turbina
Pontos de Operação
Normal
Potência nos bornes do gerador
4.575
Pressão de vapor de entrada
39,25
Temperatura de vapor de entrada
418
Vazão de vapor na entrada
20.780
Pressão de vapor na tomada (não
2,10
controlada)
Temperatura de vapor na tomada (não
123,1
controlada)
Vazão de vapor na tomada (não controlada)
4.270
Pressão de vapor na saída
0,09
Temperatura do vapor na saída
44,0
Vazão de vapor na saída
16.510
Rotação da turbina
13.600
Rotação da máquina acionada
1.800
Eficiências adotadas: Gerador: 96,35% / Redutor: 98,0%.

8.2.
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GERADOR
02
CT
Normal
Projeto
4.575
5.000
39,25
39,25
418
418
19.260
22.600

Projeto
5.000
39,25
418
21.000

kW
bar (a)
ºC
kg/h

2,45

2,30

2,65

bar (a)

130,0

127,3

134,9

ºC

0
0,095
45,0
19.260
13.600
1.800

4.590
0,092
44,4
18.010
13.600
1.800

0
0,10
45,8
21.000
13.600
1.800

kg/h
bar (a)
ºC
kg/h
RPM
RPM

Condensador à Vácuo

O condensador de uma instalação termelétrica recupera o vapor de escape da turbina convertendo-o o líquido
após o contato com paredes de tubos resfriadas por água que circula em seu interior, o que caracteriza o
condensador do tipo “Casco & Tubos” (“Shell & Tubes”).

Vista frontal do condensador a vácuo (Imagem ilustrativa para referência)

8.2.1.

Dados Técnicos

Fluido no casco
Vapor
Fluido nos tubos
Água
Vazão de vapor
21.000 kg/h
Vazão de água necessária (aprox.)
1.080 m³/h
Pressão de vapor no escape da turbina
0,10 bar(a)
Temperatura máxima de entrada de água de resfriamento (*) 32 ºC
Temperatura de saída de água (máxima)
42 ºC
(*) Deverá ser confirmado com a temperatura de bulbo úmido do local de instalação.
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8.3. Torres de resfriamento e Bombas de Resfriamento
8.3.1.

Torres de resfriamento

Vazão total de água
2.250 m³/h
Quantidade de células
3
Vazão de água por célula
750 m³/h
Temperatura de água quente
42 ºC
Temperatura de água fria
32 ºC
28 ºC (*)
Temperatura de bulbo úmido
(*) Valor deverá ser confirmado com a temperatura de bulbo úmido do local de instalação, sendo a torre
redimensionada.

8.3.2.

Bomba de circulação de água

25 m (*)
Altura manométrica de recalque
Potência instalada por bomba. (aprox..)
125 CV
Vazão de água por bomba
750 m³/h
Quantidade de bombas
4 unidades, sendo 1 em stand-by
(*) Valor adotado. Necessita cálculo real de perda de carga de acordo com layout de instalação.

8.3.3.

Make up

Temperatura da água
Qualidade da água
Vazão de água de reposição – Make up

25°C(*)
Água clarificada
61,5 m³/h
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9. Gerador
9.1. Características Técnicas
Quantidade

02

Modelo

ST41

Norma

IEC 60034 / NBR

Potência Nominal

6.250

[kVA]

4 / 1800

[Pólos / rpm]

1.2 x Velocidade Nominal /
120 s

[rpm]

13,8

[kV]

Frequência

60

[Hz]

Fator de Potência

0.8

Regime de Serviço

S1

Polaridade / Rotação (n)
Sobrevelocidade
Tensão

Elevação de Temperatura Estator /
Rotor

B/B

Classe de Isolamento Estator / Rotor

F/F

Temperatura Ambiente
Altitude
Excitação

Cor / Plano de Pintura
Máquina Acionante

[m]
Horizontal

IP 54

Refrigeração

Sentido de Rotação

1000
B3 – IM1001

Grau de Proteção

Lubrificação dos Mancais

[°C]

Brushless PMG

Forma Construtiva / Montagem

Mancal

40

IC 81W
Deslizamento
Circulação externa de óleo
Horário
Azul RAL 5009 / 212P
Turbina a Vapor

Trocador de calor ar-água na
parte superior do gerador
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10. Quadros Elétricos
10.1. Sistema Integrado de Distribuição, Manobra e Controle – SID
Os cubículos e painéis ofertados são apropriados para:
Quantidade de Geradores
Potência do Gerador
Frequência
Tensão Nominal [VN]

02
6,25
60
13,8

Sistema composto basicamente pelos seguintes módulos:
Descrição dos Equipamentos
PNMT– Entrada do gerador
PNST – Painel de Surto do Gerador
PNAT – Painel de Aterramento do Gerador
PNPE – Painel de Proteção e exportação do Gerador
PNMT-Entrada concessionária
PNMT – Preparo/Gaseificador/ Rankine
PNSEC – Auxiliar
QGBT – Quadro geral de baixa tensão
QDCC – Quadro dos Serviços Auxiliares de Corrente Contínua
QDCA – Quadro dos Serviços Auxiliares de Corrente Alternada
QDLT – Quadro de iluminação e tomadas
Conjunto de baterias estacionárias 100 A/h / Carregador de baterias 25A


Diagrama Unifilar Orientativo para Geração MT

[MVA]
[Hz]
[kV]

Qtd
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
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11. Transformador Isolador e Cargas Auxiliares

11.1. Características Técnicas – Transformador Isolador
TF E 3 60 3.750 13,8CST/13,8 Dyn1 ONAN
Potência
Tensão primária
Ligação
Tensão Secundária

:6.250 kVA – ONAN
:13,8 kV
:ESTRELA
13,8 – 4 x 0,6 kV – Comutador Sem Tensão

Ligação
NBI Secundário
Tensão Aplicada Primário/Secundário
Grupo de ligação
Frequência
Fator de Distorção Harmônica

:DELTA
:95 kV
:34 / 34 kV
:Dyn1
:60 Hz
K=1

Classe de Isolamento
Média dos Enrolamentos

:E – Elevação de temperatura 120ºC
:Média dos Enrolamentos - 65°C
Ponto mais quente - 80ºC
No topo do Óleo 65ºC
(Conforme ABNT 5356 em sua última revisão)
:Temperaturas ambiente máxima e média de
operação respectivamente 40ºC e 30ºC
:1000m.a.s.l
:SELADO,
:Munsell N6.5
:ABNT NBR 5356 em sua última revisão e sem
opcionais
:Na tampa, sem flange
:Na tampa, sem flange
:Tipo aletado, fixos e pintados

Temperatura de Operação
Altitude
Forma Construtiva
Pintura
Norma
Bucha AT
Bucha BT
Radiadores

11.2. Características Técnicas – Transformador Cargas Auxiliares
Preparo , Gaseificador e Ciclo Rankine
TF E 3 60 1.000 13,8CST/13,8 Dyn1 ONAN
Potência
Tensão primária
Ligação
NBI primário
Tensão Secundária

: 2.000 kVA – ONAN
: 13,8 – 4 x 0,6 kV – Comutador Sem Tensão
: DELTA
95 kV
0,38 kV

. Iluminação e tomadas
TF E 3 60 125 13,8CST/13,8 Dyn1 ONAN
Potência
Tensão primária
Ligação
NBI primário
Tensão Secundária

: 125 kVA – ONAN
: 13,8 – 4 x 0,6 kV – Comutador Sem Tensão
: DELTA
95 kV
0,38 kV

WEG Equipamentos Elétricos S/A
Proposta nº 21212715 T1/C1 - Preliminar

Emissão:14/10/2020

Página: 18 / 29

12. Serviços e Materiais
12.1. Projeto e obras civis
12.1.1.

Galpão do preparo, gaseificador e turbogerador/painéis

 Movimento de terra / Fundação / Base / Piso / Impermeabilização
 Parede de concreto / Alvenaria / Estrutura metálica

12.1.2.

Área da caldeira, torres/bombas de resfriamento e tratamento de água

 Movimento de terra / Base / Piso

12.2. Interligação Mecânica
12.2.1.

Projeto Mecânico

Consistirá na especificação de equipamentos e sistemas e no detalhamento da instalação mecânica da UTE.
A elaboração do projeto se desenvolve em diversas etapas, da concepção inicial até a fase conclusiva, com a
entrega dos desenhos "as built".

12.2.2.

Serviços de Interligação Mecânica

Serão objeto do projeto mecânico os seguintes circuitos/sistemas da UTE:
 Linha de Água Bruta / Clarificada / Desmineralizada / Desaerada
 Circuitos de Vapor Direto / Desaerador
 Circuitos de Retorno de Condensado
 Circuitos de Água de Resfriamento
 Suportes
Escopo dos Serviços de Instalação Mecânica
A WEG fornecerá toda a mão-de-obra técnica necessária ao desenvolvimento dos serviços de instalação
mecânica, conforme descrito abaixo:
 Instalação de Equipamentos
 Montagem de Spools / Pipe-racks / Suportes / Válvulas
 Montagem de Equipamentos Estacionários
 Tratamento de Superfícies e Pintura / Limpeza de Sistemas

12.2.3.

Materiais Mecânicos

Estão contemplados em nossa proposta o fornecimento de todos os elementos de tubulação, tais como, tubos,
flanges, contra flanges, juntas, válvulas, drenos, purgadores, filtros, visores, suportes e demais acessórios
necessários para condução dos fluidos de processo e utilidades dentro do limite de bateria, e para as seguintes
linhas:
 Vapor;
 Água de resfriamento;
 Água tratada;
 Água desmineralizada;
 Produtos químicos;
 Ar comprimido;
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12.3. Interligação Elétrica

12.3.1.

Projeto Elétrico

Consistirá na especificação de equipamentos e sistemas e no detalhamento da instalação elétrica da UTE.
A elaboração do projeto se desenvolve em diversas etapas, da concepção inicial até a fase conclusiva, com a
entrega dos desenhos "as built".

12.3.2.

Serviços de Instalação Elétrica

A WEG fornecerá toda a mão-de-obra técnica necessária ao desenvolvimento dos serviços de instalação
elétrica, conforme descrito abaixo:
Escopo dos Serviços de Instalação Elétrica
A WEG fornecerá toda a mão-de-obra técnica necessária ao desenvolvimento dos serviços de instalação
elétrica, conforme descrito abaixo:
 Posicionamento e fixação dos painéis elétricos de força, comando e proteção, transformadores de
força de serviços auxiliares, motores elétricos auxiliares de cada de geração;
 Posicionamento, fixação, alinhamento e balanceamento do gerador;
 Execução de encaminhamentos, lançamento e interligação de cabos de força, comando e
instrumentação entre equipamentos, painéis elétricos e demais componentes.
 Execução e conexão através de todos equipamentos e painéis elétricos à malha de aterramento;
 Execução do sistema de proteção atmosférica;
 Instalação elétrica predial da casa de força;
 Execução do sistema de iluminação externa, interna e de emergência do galpão;
 Instalação do sistema de refrigeração de conforto das salas de comando e de painéis;

12.3.3.

Materiais para Interligação Elétrica

Em conformidade com o projeto, a WEG fornecerá os materiais necessários para a execução dos serviços de
instalação elétrica descritos no item anterior, tais como cabos, eletrocalhas, interruptores, lâmpadas e
luminárias, tomadas e etc.
12.4. Sistema de Automação

12.4.1.

Projeto de Automação e Instrumentação

Consistirá no dimensionamento, especificação e detalhamento dos equipamentos, redes de comunicação,
instrumentação e softwares referentes à automação do sistema de Gaseificação e UTE. Serão desenvolvidos
os documentos e desenhos necessários tomando como base as informações fornecidas pelo cliente à equipe
de engenharia da WEG e as melhores práticas de projeto a cada aplicação específica.
Descrição do Sistema de Automação
O sistema a ser projetado apresenta as seguintes funções e características básicas: Efetuará o controle e/ou
monitoramento dos seguintes equipamentos:
 Gaseificador / Câmara de combustão;
 Caldeira de recuperação;
 Turbina para acionamento do gerador;
 Gerador Síncrono Trifásico;
 CCMs de serviços auxiliares da Casa de Força / Caldeira e Sistema de Alimentação;
 Distribuição elétrica em BT;
 Controle de exportação de energia;
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Materiais e Equipamentos de Automação

A WEG fornecerá os materiais e equipamentos para o sistema de automação descrito nessa proposta.
Topologia do Sistema de Automação
Para a realização das funções propostas, o sistema de automação será composto pelos equipamentos
descritos abaixo, conforme a seguinte topologia orientativa e suas respectivas funções:

13. Geral
 Coordenação da Obra
Para os serviços de coordenação do empreendimento, a WEG fornecerá equipe técnica composta por
engenheiros, técnicos e supervisores, com experiência na execução de obras similares ao empreendimento
em questão.
Esta equipe será a responsável direta pela condução da obra, coordenando a equipe de serviços e realizando
a interface em campo com o cliente, visando garantir o cumprimento do cronograma estabelecido.
 Comissionamento / Start-up
O comissionamento será realizado por equipe especializada da WEG.
 Treinamento
Está previsto o treinamento teórico e prático para operação e manutenção básica, contemplando os sistemas
mecânico, elétrico e de automação. Para tal, será utilizado um dia útil para o treinamento teórico e outro dia
para o treinamento prático, sendo efetuado logo em seguida à conclusão das atividades de comissionamento.
O treinamento prático será efetuado “on-site” utilizando os equipamentos instalados, procurando reproduzir
todas as situações operacionais possíveis.
 Operação Assistida
Está prevista a operação assistida da planta durante o período de adaptação da equipe operacional do cliente.
Para tal, está prevista a permanência de uma equipe técnica, durante a jornada normal de trabalho, por um
período de 30 (trinta) dias consecutivos, iniciado logo após o start-up.
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14. Limites de Fornecimento

Energia auxiliar

Água bruta

Cinzas

WEG
RSU






Purgas
PNMT Disjunção/Medição
concessionária

Entrada do Resíduo
Entrada de Água Bruta
Descartes da Planta (purgas e outros descartes)
Painel de Disjunção/Medição para Concessionária

15. Exclusões
 Obtenção de quaisquer licenças ou autorizações inclusive as necessárias para a realização de testes de
comissionamento dos equipamentos;
 Estudo de impacto ambiental EIA e relatório de impacto ao meio ambiente RIMA;
 Estudos de seletividade e curto-circuito, do sistema elétrico e sistêmicos da rede da concessionária local;
 Aprovação Projeto SE na Concessionária;
 Sondagem do solo, terraplanagem, canaletas e valas, etc.;
 Fornecimento de energia elétrica e captação de água e interligação com reservatório de água bruta;
 Destinação do efluente líquido, cinzas e rejeitos;
 Sistema de emergência a diesel (motogerador);
 Bay na SE da Concessionária, linha de Transmissão ,serviço de interligação em linha viva;
 Sistema de Medição de Faturamento;
 Estradas, pontes ou qualquer estrutura de acesso à obra;
 Tratores, gruas ou quaisquer outras máquinas de movimentação do RSU;
 Caçambas e caminhões para transporte de RSU, cinzas e demais resíduos;
 Tombador hidráulico de caminhões
 Instalação e eventuais despesas de serviços públicos (energia elétrica, telefone, água, esgotos, etc.);
 Lucro cessante, seguros garantia, fiança bancária, etc.;
 Não estamos fornecendo nenhum equipamento/serviço que não esteja claramente indicado nesta oferta;
 Tratativas junto à respectiva concessionária de energia local para aprovação do projeto elétrico UTE na
Geração Distribuída.
 Elaboração da documentação técnica necessária ao registro da referida UTE na ANEEL, de acordo com
as portarias e resoluções vigentes.
 Demais equipamentos, acessórios ou serviços não expressamente citados nessa proposta.

WEG Equipamentos Elétricos S/A
Proposta nº 21212715 T1/C1 - Preliminar

Emissão:14/10/2020

Página: 22 / 29

16. Condições Comerciais
16.1. Preços
Os preços indicados na presente oferta entendem-se líquidos conforme condições de pagamento abaixo
informadas, válidas para as quantidades e especificações indicadas nesta cotação.
Item
Descrição
Preço Total (R$)
2e3
Equipamentos de Preparo
4e6
Gaseificador e Lavador de Gases
5
Caldeira
7
Turbo-Redutor
R$
151.285.500,00
8, 9 e 10 Gerador + Painéis + Transformador
Engenharia, gestão e coordenação de obra/ Material e
11
montagem mecânica, elétrica e automação / Equipamentos
Auxiliares / Obras civis

TOTAL

R$

151.285.500,00

Nota: Os equipamentos desta proposta podem ser adquiridos separadamente ou em conjunto, conforme
preferência do cliente, sem alteração comercial.
16.2. Data Base
31 de agosto de 2020
16.3. Tabela de Tributos
ITEM

DESCRIÇÃO

ISS
(1)

ICMS
(1) (2)

TRIBUTOS
IPI
(1)

PIS
(1)

COFINS
(1)

2 e3

Equipamentos de Preparo

-

12 %

0%

1,65 %

7,6 %

4

Gaseificador

-

12 %

0%

1,65 %

7,6 %

5

Caldeira

-

8,8 %

0%

1,65 %

7,6 %

6

Lavador de Gases

-

8,8 %

0%

1,65 %

7,6 %

7

Turbina + Redutor

-

8,8 %

0%

1,65 %

7,6 %

8, 9 e
10

Gerador + Painéis +
Transformador

-

12 %

0%

1,65 %

7,6 %

11

Serviços

3%

12 %

0%

1,65 %

7,6 %

NOTAS:
(1) Inclusos nos preços
(2) ICMS: O preço indicado no item 2.1 foi fixado considerando que o cliente é contribuinte de ICMS e está
incluso a alíquota de origem sendo responsabilidade do cliente o recolhimento a alíquota de destino.
16.4. Prazo de Entrega
Equipamentos: 12 meses após o recebimento do pedido técnica e comercialmente esclarecido.
Montagem/Comissionamento: 4 meses após entrega os equipamentos em obra.
16.5. Transporte
CIF - Posto em obra sem descarga em Assis / SP.
O acesso à obra é de responsabilidade do cliente e deve estar em condições próprias para possibilitar o
transporte dos equipamentos.
16.6. Validade da Cotação
Esta proposta é válida por 30 dias.
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17. Condições Gerais de Vendas
17.1. Condições Gerais de Fornecimento de Bens e Serviços WEG
O documento “Condições Gerais de Fornecimento de Bens e Serviços WEG rev4”, é parte integrante da
presente proposta.

17.2. Preços e sua Definição
1. Os Preços desta Proposta são válidos para uma encomenda global de todo seu Escopo e incluem o ISS e/ou
ICMS incidentes na origem, PIS e COFINS, onde aplicável. O ICMS de destino não está incluso e é de
responsabilidade do cliente. O IPI não está incluído, devendo ser pago na ocasião dos faturamentos. Foram
consideradas as alíquotas, isenções, reduções e demais condições de natureza tributária vigentes na data base
da Proposta.
2. Os preços são reajustáveis conforme condições constantes nesta Proposta, válidos para pagamento à vista,
não incluindo, desta forma, quaisquer provisões que cubram os custos financeiros referentes aos prazos de
pagamento dos valores devidos, tendo como objetivo a manutenção permanente do equilíbrio econômicofinanceiro ao longo da vigência do contrato, com consequente minimização dos custos.
3. Os preços ora propostos foram elaborados considerando as legislações fiscais e trabalhistas vigentes na
data da base econômica da oferta e, assim sendo, qualquer alteração advinda da criação, extinção, isenção ou
modificação de alíquotas de impostos, taxas, encargos sociais, normas interpretativas, novas regulamentações
ou de quaisquer outras espécies de tributos que se reflitam nos preços, facultará às partes a revisão imediata
dos mesmos, para mais ou para menos, adequando-os à nova realidade.
4. Qualquer alteração das condições descritas nesta Proposta Comercial, bem como na Legislação
Tributária/Trabalhista/Previdenciária em vigor, quer por modificação das alíquotas, sua base de cálculo e/ou
criação de outros impostos, taxas ou encargos, modificação da alíquota de ICMS aplicável na origem em
relação a alíquota prevista na presente proposta, ou mesmo limitação de isenção ou de direito de crédito de
impostos, que venha a afetar o preço ora ofertado, acarretará após sua constatação e comprovação, a devida
correção, para mais ou para menos, na medida dos seus efeitos. Caso, no decorrer do fornecimento, por força
da nova disposição legal, V.Sas. venham a fazer jus a isenções ou crédito, devidamente comprovados e com
repercussão tributária no presente negócio, esses valores serão repassados a V.Sas. na época de sua fruição.
5. Nenhum serviço ou fornecimento adicional ao declarado no escopo será executado sem prévio aditivo
contratual.

17.3. Sistemática de Cobrança e de Pagamentos
1. As parcelas de pagamento vinculadas a eventos físicos e etapas de fabricação serão submetidas à
comprovação, a qual se identificará mediante a emissão de um Termo de Recebimento ou de uma Declaração
de Realização de Evento, que acompanhará o documento de cobrança. O não comparecimento do inspetor
designado por V.Sas. na data prevista para a realização do evento, autoriza o Fornecedor / Subfornecedor
nomeado a emitir a Declaração de Realização do Evento e apresentar a respectiva cobrança.
2. Não havendo nenhuma contestação de V.Sas., os valores cobrados serão considerados devidos e aceitos
para todos os fins. Na hipótese de contestação, V.Sas. pagarão o valor da parte não controversa na data do
vencimento contratual, devendo a parte controversa ser paga, devidamente corrigida, logo após a definição da
pendência.
3. Atrasos de pagamento implicarão multa de 2% sobre o valor devido, devendo o valor total ser atualizado
desde a data do vencimento até a data de seu efetivo pagamento, pela variação do CDI (Certificado de Depósito
Interbancário) mais 1% ao mês.
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4. O reajuste do valor da cada pagamento, referente às antecipações, será calculado na ocasião da emissão
do correspondente recibo ou fatura.
5. Ocorrendo variações custos de produção ou de insumos e mão-de-obra, aplicados no fornecimento dos
produtos / serviços, as partes se comprometem a renegociar os preços desta proposta / contrato, como forma
de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes. As novas bases de preços serão submetidas à
prévia aprovação de V.Sas. É caracterizado desequilíbrio econômico-financeiro variação positiva superior a 5%
na fórmula paramétrica.
6. Em caso de atrasos repetitivos ou superiores a 30 dias, o fornecimento e serviços poderá ser suspenso; A
retomada dos trabalhos ocorrerá após o restabelecimento do equilíbrio econômico - financeiro do Contrato.
7. De forma geral os pagamentos referentes a cada evento terão seu cumprimento ocorrendo de forma
desvinculada, não impedindo a execução e o correspondente pagamento de outros eventos que venham a se
cumprir.

17.4. Condições de Reajuste
1. Os preços são reajustáveis conforme mecanismos definidos nesta proposta.
2. Por ocasião da assinatura do Contrato, os preços deverão ser atualizados para a nova base econômica. Os
reajustes serão aplicados automaticamente, observada a menor periodicidade permitida na legislação a partir
da base econômica de preços, devendo as parcelas serem cobradas e pagas concomitantemente com seus
respectivos principais.
3. Caso os índices finais de reajustamento de preços ainda não sejam conhecidos no momento de cobrança,
será calculado provisoriamente um reajuste com os últimos índices disponíveis acrescidos da variação do IGPDI entre o mês dos referidos índices e o mês da cobrança do evento. A diferença entre o reajuste provisório e
o definitivo, para mais ou para menos, será apurada no momento da divulgação do índice definitivo, acertada
entre as partes e corrigida monetariamente entre a data da realização do evento gerador da cobrança e a data
do efetivo pagamento ou devolução da respectiva diferença.

17.5. Aceitações
1. Certificado de Aceitação Provisório
Concluídos os ensaios dos equipamentos na fábrica, segundo previstos no Plano de Inspeção e Testes, será
emitido o Certificado de Aceitação Provisório dos equipamentos fornecidos. A não realização de determinados
testes programados, por motivos alheios ao Fornecedor, não obstará a emissão do Certificado de Aceitação
Provisório.
2. Certificado de Aceitação Definitivo
Ao término do período de comissionamento e ensaios de campo, comprovado o desempenho garantido por
parte do Fornecedor, será, automaticamente, emitido o Certificado de Aceitação Definitivo dando início ao
período de garantia, entendendo que os referidos ensaios de campo serão realizados durante o período do
comissionamento e segundo cronograma de nossa proposta. A não realização dos testes por motivos alheios
ao Fornecedor não obstará a emissão do Certificado de Aceitação Definitivo.

17.6. Prazos
1. Os prazos para entrega indicados nesta Proposta são contados a partir da assinatura do Contrato.
2. Serão motivos para prorrogação dos prazos de entrega:
a) Reprogramações de prazos acertadas entre as partes: Contratante e Contratada;
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b) a ocorrência de força maior ou caso fortuito, conforme definido no parágrafo único do artigo 393 do Código
Civil Brasileiro, desde já entendidos como tais, por exemplo: incêndios, inundações, epidemias, quarentenas,
greves, lock-outs, insurreições, perturbações da ordem, desde que estes fatos tenham influências diretas sobre
o fornecimento, aplicável inclusive aos Subfornecedores;
c) o atraso ou não cumprimento de compromissos ou obrigações essenciais por parte de V.Sas.;
d) alterações nas Especificações Técnicas que interfiram nos prazos de entrega;
e) a falta de definição, em tempo hábil, por parte de V.Sas., dos dados necessários à execução do projeto dos
equipamentos;
f) a não manifestação de V.Sas. sobre desenhos ou outros documentos enviados para aprovação,
indispensáveis à fabricação dos equipamentos/execução dos serviços, dentro de 15 dias corridos de sua
apresentação;
g) o atraso na liberação do fornecimento ou parte do mesmo, por parte de eventual Inspetor designado por
V.Sas., quando a causa não for imputável ao Fornecedor.

17.7. Cancelamento da Ordem de Compra
Um valor mínimo de 5% de valor total do pedido será devido em caso de cancelamento da ordem de compra.
Segue abaixo o gráfico que será aplicado para calcular o percentual de cancelamento do pedido pelo tempo
decorrido.
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17.8. Armazenagem
Não está prevista a armazenagem dos equipamentos em nossa fábrica após sua finalização, sendo que estes
serão faturados e enviados ao cliente assim que finalizada a sua fabricação.
O cliente deve prover no local de entrega, espaço próprio para armazenar os equipamentos (livre de umidade,
seguro e com conexão elétrica para ligação do resistor de aquecimento do gerador).

17.9. Embalagem
No preço indicado na presente proposta está inclusa a embalagem normal para transporte rodoviário.
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17.10. Serviços
Os serviços de comissionamento (horas-homem, transporte, estadia e alimentação) estão inclusos em um único
atendimento conforme períodos indicados no item 1.
Os períodos indicados no item 1 serão concedidos desde que sejam satisfeitas as seguintes condições:
 O cliente deverá solicitar com pelo menos duas semanas de antecedência os serviços de Start-up e 60 dias
os serviços de treinamento ao Centro de Negócios de Energia para a programação do evento;
 Os equipamentos em questão deverão estar à disposição da WEG, durante o horário normal de trabalho
(7:30 às 17:18);
 Obras civis e instalações elétricas, mecânicas e hidráulicas concluídas e supervisionadas;
 Instalações de painéis, motores e mesas de comando concluídas e supervisionadas;
 Instalações de dispositivos eletromecânicos auxiliares da máquina/processo (sob condições reais / normais
de operação), a fim de permitir os devidos ajustes e adaptações do sistema de supervisão e controle;
 Perfeito funcionamento de equipamentos auxiliares de atuação, controle e supervisão, de
fornecimento/instalação executado pelo cliente (Ex.: Fins de curso, sensores, atuadores pneumáticos, válvulas
de controle, balanças, etc.).
Caso as condições acima não estejam satisfeitas; ou ocorram outros problemas não pertinentes à WEG, que
ocasionem parada nos trabalhos; ou seja necessário a realização de horas extras; ou seja necessário um tempo
maior que os períodos previstos, serão efetuadas as cobranças adicionais dos seguintes itens conforme as
condições apresentadas abaixo.
 Homem dia (uma jornada de trabalho de 8,8 horas normais) R$ 3.050,00
 Hora homem extra R$ 695,00
 Hora de deslocamento R$ 345,00
 Diária do técnico: R$ 210,00 por dia.
 Km rodado com automóvel: R$ 2,10 por km.
 Taxa de atendimento de emergência: R$ 1.300,00
 Taxa de remarcação/cancelamento: R$ 500,00
 Taxa sobre documentação especial: R$ 500,00
 Despesas de locomoção e estada.
 Materiais aplicados no atendimento.
Notas:
 Caso os serviços não tenham sido contratados no fechamento do pedido ou caso seja necessário um tempo
maior que o contratado, os valores acima descritos sofrerão reajustes conforme o item Erro! Fonte de
referência não encontrada. da presente proposta.
 As equipes de Automação (painéis/supervisório), Energia (geradores) e Transmissão e Distribuição
(transformadores) são distintas assim como o período de atividades das mesmas.
 São consideradas horas normais, as horas despendidas de segunda a sexta-feira, exceto feriados (base no
calendário de Jaraguá do Sul, SC), no horário das 07:30 às 17:18 horas, com uma hora para almoço.
 Nos atendimentos a produtos em garantia, onde os técnicos identificarem defeitos de fabricação, não serão
cobradas as jornadas normais de trabalho, despendidas na correção do defeito, e nem os materiais cobertos
pela garantia. Somente serão cobradas as despesas do técnico com transporte, hospedagem e alimentação.
Jornada Normal de Trabalho:
Compreendem as horas despendidas em trabalho, deslocamento ou espera (embarcado ou em terra),
realizadas durante o horário normal. A taxa mínima equivale à meia jornada normal de trabalho.
Hora Extra de Trabalho/Deslocamento:
Compreende a hora despendida em trabalho/deslocamento realizada em horário diferente do normal, limitado
a 2 (duas) horas extras por dia e requer solicitação escrita (email/fax) por parte do cliente ao representante ou
coordenador WEG para que possa ser realizada.
Diária:
Destinam-se a cobrir gastos de alimentação, lavanderia, serviços de telefone, farmácia, etc. Aplica-se aos dias
em que o representante WEG permanece à disposição do cliente, incluindo os dias não trabalhados.
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Taxa de Atendimento Emergencial:
A taxa de atendimento emergencial será aplicada aos atendimentos que, por solicitação do cliente, iniciem em
um prazo menor que 2 (dois) dias úteis após a solicitação deste.
Taxa de Remarcação/Cancelamento:
Caso ocorra a remarcação/cancelamento do atendimento por solicitação do cliente, a WEG deverá ser
informada com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência da data prevista para o início do atendimento.
O cliente deverá arcar com o pagamento de quaisquer despesas que tenham sido originadas até o momento e
com os custos da taxa de remarcação/cancelamento no caso de não ser respeitado o prazo indicado acima.
Horas de Deslocamento:
As horas de deslocamento serão contabilizadas a partir do início da viagem e se encerrarão após a chegada
do representante WEG ao destino (WEG – Cliente – WEG), compreendendo ainda os deslocamentos que
ocorram durante a estada na obra.
Despesas:
As despesas ocasionadas para a realização do atendimento são de responsabilidade do cliente. No caso de a
WEG se responsabilizar pelas mesmas, estas serão repassadas ao cliente acrescidas de 25% a título de
despesas administrativas.
Hospedagem:
O padrão mínimo para hospedagem do representante WEG é hotel 3 (três) estrelas e quarto individual. Caso
isto não seja providenciado pelo cliente a WEG ficará responsável pela hospedagem de seu representante e
repassará os devidos custos, acrescidos de despesas administrativas, ao cliente.
Transporte Aéreo:
Será utilizado transporte aéreo para distâncias superiores a 250 km.
Retorno:
A cada 30 (trinta) dias de permanência do representante WEG na obra, deverá ser prevista uma viagem de
retorno com data a ser acordada com o cliente. As horas e despesas referentes a esta viagem, bem como as
da viagem de retorno para a obra serão repassadas ao cliente.
Relatórios:
No término do atendimento serão apresentados os relatórios de horas, relatórios de atividades e relatórios
técnicos nos quais estarão descritos os detalhes relativos ao atendimento e as horas despendidas nos serviços
efetuados. Estes relatórios deverão ser obrigatoriamente analisados/aprovados/assinados pela pessoa
autorizada pelo cliente, que receberá uma cópia do mesmo para arquivo. As horas para elaboração dos
relatórios são consideradas como horas trabalhadas.
Equipamentos de Proteção:
A WEG fornecerá os seguintes equipamentos de proteção individual:
 Protetor auricular;
 Óculos de proteção;
 Capacete de proteção;
 Luvas.
Havendo necessidade de equipamentos de proteção individuais especiais, diversos dos acima elencados, a
disponibilização dos mesmos será de responsabilidade do cliente.
Documentos:
Caso seja necessária a apresentação de algum ou de todos os documentos abaixo, os mesmos deverão ser
solicitados à WEG quando da confirmação/aceitação desta proposta.
 ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);
 Registro de empregado;
 RG (Registro Geral);
 CPF (Cadastro de Pessoa Física);
 Carteira de trabalho;
 Certificado de Treinamento em NR10;
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Atestado de Antecedentes Criminais.

Nota: Não serão entregues cópias autenticadas.
Taxa sobre Documentação Especial:
Para o fornecimento de documentos, exames ou certificados não citados nesta proposta, será cobrada uma
taxa sobre a documentação especial exigida, sendo devida por cada representante WEG os quais tiverem sua
documentação solicitada.
Integração:
Considera-se que esta será realizada na chegada do representante WEG ao cliente e terá duração de
aproximadamente uma hora. Caso os procedimentos difiram desta política, a integração deverá ser negociada
e programada com antecedência.
As horas despendidas para a realização da integração serão consideradas horas trabalhadas.
Serviços Adicionais:
A execução de serviços não previstos no escopo desta proposta deverá ser acordada previamente com a WEG
e, se realizados, terão seus custos repassados ao cliente nas bases e condições contidas nesta proposta
comercial.
Condição de Pagamento:
100% a 28 dias da data do faturamento com custo financeiro de 1,60%.
Faturamento:
Para emissão da nota fiscal de faturamento será enviado um memorial de cobrança, sendo que o cliente contará
com um prazo de 7 (sete) dias úteis após o recebimento para que apresente eventuais divergências quanto ao
contido no documento. Após este prazo, caso não haja pronunciamento contrário, será emitido o faturamento
dos valores apresentados.
Faturamento Parcial:
Caso o tempo despendido no atendimento seja superior ao período incluso na proposta/contrato de
fornecimento, os valores dos serviços excedentes e horas extras serão apresentados e cobrados mensalmente
por meio de um demonstrativo para conhecimento do valor parcial a ser faturado.
Impostos:
Será acrescido ao valor total do serviço 12,25% referente aos tributos PIS, COFINS e ISS que, conforme Lei
Complementar 116 de 31/07/2003, deverão ser recolhidos no domicílio fiscal do prestador do serviço.

17.11. Garantia
A WEG oferece garantia contra defeitos de fabricação ou de materiais, para seus produtos por um período de
12 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal fatura de fábrica ou do distribuidor/revendedor,
limitado a 18 meses da data de fabricação, independente da data da instalação e desde que satisfeitos os
seguintes requisitos:
 Transporte, manuseio e armazenamento adequados;
 Instalação correta e em condições ambientais especificadas e sem a presença de agentes agressivos;
 Operação dentro dos limites de suas capacidades;
 Realização periódica das devidas manutenções preventivas;
 Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas autorizadas por escrito pela WEG;
 Toda e qualquer alteração a ser executada no software aplicativo fornecido, deverá ser previamente analisada
e autorizada por escrito pela WEG sob pena de perda da garantia do produto. A WEG se isenta da
responsabilidade de mau funcionamento de sistema alterado por pessoas não autorizadas;
 O produto, na ocorrência de uma anomalia esteja disponível para o fornecedor por um período mínimo
necessário a identificação da causa da anomalia e seus devidos reparos;
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Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente
comprovados pela WEG como defeitos de fabricação.
A critério da WEG, os serviços em garantia poderão ser realizados nas instalações do comprador, em oficinas
de Assistência Técnica autorizadas da WEG, quando estas existirem, ou na própria fábrica.
A garantia não inclui serviços de desmontagem e montagem nas instalações do comprador, custos de
transporte do produto ou peças, despesas de locomoção, hospedagem, alimentação e horas extras do pessoal
de Assistência Técnica quando os serviços forem realizados nas instalações do comprador.
Ficam excluídas da responsabilidade por defeitos partes ou peças consideradas de consumo, tais como partes
de borracha ou plástico, bulbos incandescentes, fusíveis, etc.
O reparo e/ou substituição de peças ou produtos, a critério da WEG durante o período de garantia, não
prorrogará o prazo de garantia original.
A presente garantia se limita ao produto fornecido não se responsabilizando a WEG por danos a pessoas, a
terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou
consequentes.

17.12. Dados do Fornecedor
WEG Equipamentos Elétricos S/A
Av. Pref. Waldemar Grubba, 3000
CEP 89256-900 / JARAGUÁ DO SUL / Santa Catarina / Brasil
CNPJ: 07.175.725/0010-50
Inscrição estadual: 255.083.939

