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APRESENTAÇÃO
O presente caderno apresenta as condições técnicas atuais e futuras para uma
Concessão de serviços de manejo de resíduos e de limpeza urbana para o
Município de Suzano.
O Município conta com um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos - PMGIRS em plena vigência (revisado em 2018), o que de início já
permite ter uma diretriz para a avaliação das condições para Suzano, atuais e
futuras.
Este texto avalia de início as condições atuais dos serviços de limpeza urbana
implantados e em execução no Município, e considera inclusive suas
quantidades reais executadas e as suas condições de execução.
Na continuidade, são previstos os principais parâmetros para a quantificação
futura dos serviços, considerando os cálculos de evolução de populações e de
coeficientes “per capita”, para os serviços que envolvem resíduos domiciliares,
e de quantidades e de sua previsão de crescimento ao longo do período de
Concessão para os serviços de limpeza urbana.
As especificações técnicas e os termos de referência são apresentados na
sequência, com as diretrizes das condições de execução dos serviços objeto
desta futura Concessão.
Complementa este caderno da viabilidade técnica, os aspectos associados aos
indicadores futuros de avaliação dos serviços, assim como o cronograma de
implantação dos mesmos.
Conclui com a apresentação dos custos unitários de todos os serviços, cujo
objetivo principal de sua execução foi o de fornecer elementos ao plano de
negócios do Caderno II – Análise de Viabilidade Econômico-Financeira.
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LEGISLAÇÃO EXISTENTE E DISPONÍVEL
1.1

PMGIRS

-

PLANO

MUNICIPAL

DE

GESTÃO

INTEGRADA

DE

RESÍDUOS SÓLIDOS
1.1.1 Diagnóstico
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de
Suzano foi instituído através da Lei Complementar Municipal de número
0245/2014, instrumento fundamental de planejamento definido na Política
Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei Federal 12.305 de 2010.
O referido Plano foi elaborado entre os anos de 2013 e 2014. Entretanto por
ter sido concluído com atrasos, gerou um Termo de Ajustamento de Conduta
com o Ministério Público Estadual e com o Órgão Ambiental, tendo sido
acrescentadas ações adicionais neste plano, que resumidamente foram as
seguintes:
•

Elaboração de um Plano Municipal para o Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos;

•

Construção de três Ecopontos;

•

Reforma e ampliação da central de triagem;

•

Ampliação da disponibilização de lixeiras ou contentores no centro do
Município e em bairros adjacentes; e

•

A revisão deste primeiro plano em 2018, ou seja, quatro anos após sua
promulgação.

Em 2018, foi apresentada a revisão do PMGIRS de Suzano que teve seu
conteúdo aprovado pela Câmara Municipal e desta forma foi promulgada a Lei
0334 de 3 de outubro de 2019.
Este novo Plano Municipal foi revisto com o apoio da Secretaria Municipal de
Manutenção e Serviços Urbanos, da Secretaria Municipal de Saúde e ainda da
UPAE – Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos do Município.
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Esta revisão procurou atingir a dois objetivos.
O primeiro destes objetivos foi considerado no sentido de atualizar o panorama
da gestão municipal, de otimizar o contrato da prestadora dos serviços
terceirizados de limpeza urbana, de aumentar a quantidade de resíduos
passíveis de logística reversa, possibilitar a reutilização e o tratamento dos
resíduos, bem como o de aumentar o nível de satisfação da população com a
limpeza pública do Município.
Um segundo objetivo buscado nesta revisão do PMGIRS, foi associado a sete
premissas específicas, que em linhas gerais foram:
•

Avaliar as propostas feitas no Plano visando incluir em sua execução a
pertinência, as dificuldades de implantação e sua viabilidade;

•

Atendimento às legislações pertinentes;

•

Buscar a redução gradativa de resíduos encaminhados para destino final
em aterros sanitários;

•

Viabilizar alternativas para o encaminhamento adequado dos vários tipos
de resíduos coletados;

•

Promover níveis adequados de saúde ambiental nas áreas públicas e
particulares do Município;

•

Otimizar valores e serviços da empresa contratada de limpeza urbana, de
modo a permitir um aspecto adequado destes mesmos serviços;

•

Promover por meio da educação ambiental, os principais pilares da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a não geração, a redução, a
reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos e a disposição final
adequada dos rejeitos.

Ainda nesta revisão, foram levadas em conta as etapas seguintes:
•

Análise do cenário atual, incluindo o diagnóstico de cada tipo de resíduo,
cuja responsabilidade de gerenciamento seja do Município, além dos
programas estruturais existentes;

•

Estudo Gravimétrico dos resíduos sólidos domiciliares;
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•

Estudo

das

novas

normas

implantadas

após

a

basicamente

relativas

técnicas

promulgação
ao

e

do

saneamento

da

legislação

primeiro
básico

e

pertinente,

PMGIRS
ao

(2014),

ordenamento

territorial;
•

Identificação de novas estruturas de gestão de resíduos disponíveis e
previstos, como por exemplo os Ecopontos e a central de triagem;

•

Revisão do prognóstico, avaliando as propostas com relação a sua
execução, pertinência, dificuldades de implantação e de viabilidade; e

•

Promoção a educação ambiental.

No desenvolvimento do Plano, de início são tratadas as características gerais
do Município de Suzano, levando em conta sua localização e acessos, a
projeção populacional para o ano de 2030, as características de uso do solo
municipal e a relação de áreas contaminadas detectadas até 2018.
Na sequência é abordado o diagnóstico da situação à época das condições
associadas aos resíduos sólidos, levando em consideração os resíduos
domiciliares, os passíveis de reciclagem, os da construção civil, as condições
relativas à logística reversa, os resíduos de serviços de saúde.
Importante

para

a

sequência

dos

serviços

de

limpeza

urbana

foi

o

desenvolvimento da gravimetria específica de Suzano. Com o planejamento
das áreas e setores a serem avaliadas e basicamente da geração de resultados
importantes com relação ao futuro potencial de resíduos a serem reciclados e
para a definição dos coeficientes “per capita” para a futura quantificação de
resíduos a serem gerados no Município.
Os serviços de varrição (manual e mecanizada), capinação, raspagem de vias,
também foram considerados no diagnóstico.
Também é tratado o transporte, o transbordo e o destino final dos resíduos
coletados em Suzano e que são ao final encaminhados a um aterro sanitário
situado fora dos limites municipais.
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Alguns serviços apontados neste PMGIRS, atualmente não estão sendo
realizados pela empresa contratada para os serviços de coleta de resíduos, em
função de não fazerem parte do seu escopo de trabalho. São os associados aos
resíduos cemiteriais, os agrosilvopastoris e os industriais, muito embora este
último deva ser considerado como de responsabilidade do gerador e não da
Administração Pública.
É importante ressaltar que estes serviços, recomendados pelo PMGIRS não
estão sendo realizados pela atual empresa de limpeza urbana contatada pela
Prefeitura Municipal, uma vez que seu contrato foi assinado em agosto de
2016, portanto em data anterior à promulgação do PMGIRS.
Especial atenção é dada neste diagnóstico aos Ecopontos, também excluídos
do atual contrato de limpeza pública por não fazer parte específica do contrato
firmado com a Prefeitura Municipal de Suzano, pelos mesmos motivos acima
referenciados.
Na avaliação da viabilidade técnica dos serviços, basicamente com relação às
condições

atuais

serão

apresentadas

informações

acerca

deste

serviço

importante, que deve ser prestado com a implantação dos mesmos.
No tocante à Educação Ambiental, a avaliação constante do PMGIRS (revisado
em 2018) foi baseada em ações inicialmente propostas no plano inicial de
2014.
Foi verificado que estas ações propostas em 2014 não foram implantadas,
como

por

exemplo

o

Programa

Municipal

de

Educação

Ambiental

e

Comunicação Social para a gestão dos resíduos. A não implantação está
diretamente associada a alguns impeditivos como a ausência de profissionais
direcionados para a coordenação da educação ambiental, na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
O fato da ausência da educação ambiental à população foi apontado como um
dos principais problemas citados na percepção sócio ambiental, permitindo
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concluir que esta ausência é um fator relevante para proporcionar um
ambiente mais limpo e com bem-estar.
Vale ainda comentar que este tema é trabalhado pelos professores da rede
pública em sala de aula, mesmo sem uma diretriz central da Administração
Municipal, permitindo parcerias com organizações não governamentais.
Neste caso cita-se o Instituto Akatu em sua parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, onde realizou alguns projetos de educação ambiental
associados a resíduos sólidos, podendo citar alguns, como o denominado
Sustentabilidade Já, que incentiva o reuso de materiais recicláveis, a horta
solidária e o criando e recriando brinquedos.
A educação ambiental é um aspecto que deve ser melhor trabalhado pelo
Poder Público Municipal, com o apoio dos professores da rede municipal de
ensino.
Com base nas solicitações do primeiro PMGIRS, a revisão de 2018 inseriu a
Pesquisa de Percepção Socioambiental, que contribuiu positivamente para a
conclusão do diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos gerados no
Município.
Foram aplicados questionários e entrevistas (447 unidades) nas três regiões do
Município: Centro, Boa Vista e Palmeiras, obtendo a percepção da população
atendida, abrangendo vários aspectos da prestação dos serviços.
Quando questionados sobre
à qualidade dos serviços de
coleta de lixo em Suzano,
62,39% dos entrevistados
considera bons os serviços
prestados.
Foram

levadas

perguntas

sobre

a

efeito
qual

a
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frequência da população em separar materiais reciclados, e ainda o que esta
mesma população faz para destinar estes resíduos.
Em função dos resultados desta pesquisa, a percepção da população de
Suzano, sobre implantar onde não existe e/ou ampliar a coleta seletiva atingiu
a quase 95% dos entrevistados, que define a grande necessidade deste tipo de
serviço.
Também

esta

percepção,

nos

três

distritos

de

Suzano,

apresenta

a

necessidade da implantação de Ecopontos (ou de mais Ecopontos) e ainda de
lixeiras (contentores estacionários) para a recepção dos resíduos.
Também foi detectada a preocupação da população com relação ao descarte
de resíduos e ao aspecto geral de limpeza da cidade.
O diagnóstico das condições atuais de Suzano foi concluído com a síntese da
situação atual, abordando os serviços elencados na revisão do PMGIRS de
2018.
Com relação aos resíduos domiciliares, pode-se concluir que os problemas
mais significativos estão associados à inexistência de um plano geral de
gerenciamento destes resíduos, da insuficiência da coleta seletiva e a
separação dos resíduos coletados (triagem), a falta de compatibilização dos
serviços prestados quando relacionados ao PMGIRS revisado, do alto potencial
de compostagem possível e atualmente não executada, resultando como
destino os aterros sanitários, e ainda da falta de educação ambiental.
São aspectos que podem ser atendidos com alguma facilidade em um novo
Contrato, de Parceria Público Privada - PPP.
Quanto aos resíduos domiciliares, inobstante a alta aprovação da população
atendida (com 85,62% de ótimo e bom), o PMGIRS revisado relacionou fatores
como a baixa qualidade, tanto na abrangência como na frequência dos
serviços, associados basicamente pela insuficiência do volume contratado, e a
falta de compatibilização destes mesmos serviços com o referenciado no
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PMGIRS de 2014.
Os resíduos de construção civil, basicamente estão relacionados à disposição
irregular em locais públicos (pontos viciados), e complementado pela ausência
de um plano de gestão específico a estes resíduos.
Para os resíduos de serviços de saúde, o principal aspecto considerado na
síntese dos serviços está associado à ausência de um plano municipal
específico para a gestão destes resíduos.
Os resíduos de cemitérios, conforme relacionados no PMGIRS, não possuem
um plano de manejo para o acondicionamento dos mesmos e sua consequente
proteção ambiental.
Por sua vez, os resíduos agrossilvopastoris não possuem uma quantidade real
gerada, sendo que apenas as embalagens de agrotóxicos são encaminhadas à
logística reversa para o destino final adequado.
Faz alusão ainda aos resíduos industriais. Ressalta-se que estes resíduos são
de responsabilidade específica dos próprios geradores para seu manejo,
transporte e destino final. Tanto estes como o Órgão Ambiental não informam
à Administração Municipal as quantidades geradas.
1.1.2 Prognóstico
De início o Prognóstico para os problemas associados aos resíduos sólidos
gerados no Município de Suzano, para que tenham a condição de atingir os
objetivos preconizados pela política municipal, será imprescindível que os
problemas sejam enfrentados de maneira articulada, levando em conta os
diversos eixos de atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Tendo como objetivo desenvolver políticas para o Município, foram levados em
consideração no prognóstico, os planos, sistemas e estudos voltados ao
planejamento das ações, que contém para cada caso as devidas justificativas,
as principais ações a serem tomadas, as metas e prazos de atendimento
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(cumprimento), indicadores, responsabilidades, recursos estimados e sua
associação com os problemas elencados no diagnóstico.
Os problemas relacionados no diagnóstico foram, conforme o Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos, prognosticados em:
a.

Sistema de Informações da Gestão de Resíduos Sólidos, que tem por

objetivo promover a transparência e a dinamização do acesso a informação
sobre a gestão de resíduos sólidos, com as seguintes ações principais:
•

Sistematização de indicadores da produção e da coleta de resíduos
domiciliares e recicláveis, assim como a divulgação destas ações;

•

Compilação dos dados dos Ecopontos;

•

Coleta e sistematização do cadastro de catadores, incluindo também as
cooperativas e autônomos.

As metas a serem atingidas nas atividades relacionadas, assim como todas as
demais, deverão ser totalmente atendidas em até dois anos após sua
promulgação.
b.

Plano de Gestão de Resíduos de Saúde, onde em função da inexistência

de um plano de gestão nas unidades públicas de saúde, e do controle nas
unidades privadas, gera como consequência entre outros fatores negativos, o
manejo inadequado destes resíduos.
Neste caso, as principais ações a serem tomadas, segundo o PMGIRS serão:
•

Exigência de Planos de Gerenciamento nas unidades públicas de saúde;

•

Capacitação dos funcionários para o manejo adequado destes resíduos.

Como principal meta a ser atingida, ressalta-se que em um ano, tenha sido
implantado o controle em todas as instituições públicas de saúde.
c.

Plano de Manejo de Cemitérios, considerando que estas unidades

implantadas antes de 2003, não tinham a exigência de licenciamento
ambiental, desprezando desta maneira a contaminação do solo e das águas
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subterrâneas.
A principal ação prevista está associada à elaboração de um plano de manejo,
considerando

inclusive

uma

alteração

da

legislação

vigente,

buscando

condições apropriadas do solo e das águas subterrâneas.
É previsto que a meta para implantação deste plano esteja concluída em até
dois anos.
d.

Estudo para a Cobrança pelo Gerenciamento dos Resíduos, considerando

que em função de sua complexidade, requer recursos financeiros tanto para os
investimentos necessários como para o custeio de todo o sistema.
Como sua principal ação, visa elaborar um estudo para avaliar a pertinência
legal da cobrança pelos serviços, desenvolvendo estudos imediatos em até três
anos.
e.

Sistema Municipal de Coleta Seletiva, levando em consideração o alto

aproveitamento dos resíduos passíveis de reciclagem, este plano foi definido
como importante para ser implantado na coleta seletiva ampla e abrangente
no Município, com o incentivo ao desenvolvimento de todas as atividades da
cadeia de reciclagem (coleta seletiva, triagem e separação dos resíduos e
destino final dos rejeitos), com o objetivo de propiciar a economia, a eficiência,
a eficácia e por consequência a geração de emprego (trabalho) e renda.
Entre as atividades a serem estabelecidas através de lei municipal, destacamse as seguintes:
•

Cadastro dos catadores e seus locais de trabalho usuais de coleta e de
venda dos produtos a serem reciclados;

•

Cadastro dos sucateiros estabelecidos no Município;

•

Cadastro dos condomínios existentes no Município;

•

Mapeamento das estruturas de resíduos, considerando os Ecopontos, as
centrais de triagem, unidade de transbordo e outras;

•

Ações continuadas de educação ambiental para inclusive propiciar uma
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melhoria na separação de resíduos nas fontes de geração dos resíduos.
Estas metas deverão ser concluídas entre 12 e 24 meses.
f.

Plano

Municipal

de

Compostagem

de

Resíduos

de

Feiras

Livres,

considerando que os resíduos orgânicos provenientes destes locais são gerados
de forma pontual, apresentando um volume regular e com uma composição
orgânica constante. Pode

ser

uma alternativa à redução

de

resíduos

encaminhados a aterro sanitário e geram um composto de boa qualidade e
sem contaminação a serem encaminhados para o uso em áreas verdes da
Prefeitura.
g.

Plano Municipal de Resíduos da Construção Civil e de Volumosos, levando

em conta que atualmente há no Município diversas áreas de descarte irregular
destes resíduos.
h.

Plano de Gestão de Resíduos Rurais, visando a melhoria do fluxo de

resíduos gerados em áreas mais afastadas do centro urbano.
São previstas as seguintes ações:
•

Levantamento de informações sobre a geração destes resíduos;

•

Estudos para a definição de soluções mais adequadas para o manejo
destes resíduos, principalmente as depositadas em caçambas.

Outras definições e programas previstos no Prognóstico estão associados no
Plano de Educação Ambiental, as Condições de Gestão e de Gerenciamento,
levando em conta os diversos tipos de resíduos e a determinação regulatória.
1.2

OUTROS DIPLOMAS LEGAIS

O Município de Suzano possui uma coleção de dispositivos legais que garantem
e demonstram o cuidado com o meio ambiente.
No presente apresenta-se uma breve relação destes, independentemente de
sua importância.
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Primeiramente é importante que seja citada a Lei Orgânica do Município, (Lei
002/1990) datada de 2 de abril de 1990, onde em seu artigo 3º, parágrafo XI,
afirma que o Município tem competência para cuidar da limpeza de vias e
logradouros públicos, e, dar a destinação do lixo e outros resíduos de qualquer
natureza.
Merecem citação as seguintes leis municipais, associadas de alguma forma ao
meio ambiente:
•

A Lei Complementar 035/1997, que autoriza o Poder Executivo a firmar
Protocolo de Intenções com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do
Estado de São Paulo, para a formulação de propostas para o destino final
de resíduos sólidos urbanos;

•

A lei 3382/1999, que cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente;

•

A Lei Complementar 077/2000, que dispõe sobre a Limpeza Pública do
Município de Suzano;

•

A Lei Complementar 084/00, que autoriza o Poder executivo a receber
em doação da iniciativa privada, coletores de lixo e de materiais
recicláveis, para serem instaladas em vias e logradouros municipais;

•

A Lei Complementar 135/2003, que define a Política Municipal de Meio
Ambiente, complementada pelas Leis 4614/2012 (Política Municipal de
Educação Ambiental), 287/2015 (Política Municipal de Resíduos Sólidos),
291/2016 (Trata dos Resíduos da construção Civil) e da 315/2018 (trata
do licenciamento Ambiental no âmbito Municipal).

Para

o

caso

específico

do

presente

estudo

de

um

procedimento

de

manifestação de interesse, duas leis especificas são importantes a serem
referenciadas.
Em primeiro lugar a Lei Complementar 245/2014 que aprova o Plano Municipal
Integrado de Resíduos Sólidos, e após quatro anos sua revisão na também Lei
Complementar 334 de 3 de outubro de 2019, que também aprova a revisão do
PMGIRS, e que seu teor já foi apresentado no item 2.1 deste capítulo.
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É

importante

ainda

citar

a

legislação

federal,

principalmente

a

Lei

11.445/2007, que define a Política Nacional de Saneamento Básico, ora em
vias de ser alterada, e da Política Nacional de resíduos Sólidos, definida pela
Lei 12.305 de 2010.
Em termos estaduais, pode ser citada a Política Estadual de Meio Ambiente,
assim como as normas da CETESB.
Em termos federais ainda é importante ressaltar as normas e resoluções do
CONAMA e as resoluções da ANVISA.
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VIABILIDADE TÉCNICA – CONDIÇÕES ATUAIS
1.3

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

O Município de Suzano, com uma superfície territorial de cerca de 206 km²,
está situado na porção Leste da Região Metropolitana de São Paulo e dista da
capital do Estado pouco mais de 53 quilômetros.
Limita-se a Leste e parte do Norte, com Mogi das Cruzes, ao Norte ainda com
Itaquaquecetuba, a Oeste com Ferraz de Vasconcelos e com Poá e ao Sul com
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André, conforme pode-se verificar
no mapa de localização do Município, dentro da Região Metropolitana de São
Paulo a seguir apresentado.

Figura 1- Mapa de Localização do Município
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Suzano possui uma boa rede de rodovias, que cortam o Município em diversos
sentidos.
Destacam-se a Rodovia SP 66, que faz a ligação do Município com a SP 70,
Rodovia

Ayrton

Senna,

atravessando

os

Municípios

de

Poá

e

de

Itaquaquecetuba, a oeste para Mogi das Cruzes, e daí para a SP 98, rumo ao
litoral norte do Estado.
Ao Sul e ao Norte é cortado pelo Rodoanel Metropolitano Governador Mário
Covas, que permite fazer a ligação com as rodovias Presidente Dutra e
também com o Rodoanel, e também, com a região do ABC Paulista e daí para
as rodovias Anchieta e Imigrantes e para posteriormente atingir o litoral sul do
Estado e ao Porto de Santos.
Além das rodovias é importante citar a linha Coral da CPTM – Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos, desde a capital do Estado até o Município de
Mogi das Cruzes.
1.4

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO FINANCEIROS

Ao ser feita uma comparação entre os anos de 2010 (último censo nacional) e
2017 (valores constatados pela Fundação IBGE), é notória a evolução de
alguns itens pesquisados, no que diz respeito a indicadores socioeconômicos.
O produto bruto municipal, evoluiu entre 2010 e 2017, o percentual de
61,84% no período, correspondendo a uma evolução anual de cerca de 7,1%,
que pode ser considerado bom em função dos diversos problemas econômicos
associado ao Brasil no período.
Este PIB, que era de R$ 6.655.271.000 em 2017, passou para R$
10.761.082.010,00 em 2017, também conforme citado pelo IBGE.
Por sua vez, o PIB “per capita” teve uma evolução Também significativa,
alcançando no período de 2010 a 2017, uma evolução total de 48,24%, ou um
incremento anual de 5,78%.
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O valor do PIB “per capita” dos habitantes de Suzano alcançou o valor de R$
37.009,06 (2017).
O Índice de Desenvolvimento Humano do Município, que avalia os aspectos de
longevidade, acesso ao conhecimento e ao padrão de vida de seus habitantes,
alcançou o valor de 0,765 em 2010, o que o inclui no padrão mediano.
Provavelmente quando do próximo censo em 2010, este valor do IDH tende a
ultrapassar o valor de 0,80, que dará à população, um padrão alto de vida.
1.5

POPULAÇÃO

De acordo com as informações fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, Suzano possui atualmente (para 2019) uma população total
estimada em 297.637 habitantes.
As populações do Município desde o censo demográfico de 1970 até o de 2010,
e a estimativa de população para 2019 apresentaram resultados de acordo
com a tabela a seguir apresentada, considerando as populações urbanas e
rurais.
Tabela 1 – Evolução da População de Suzano - 1970 a 2019
POPULAÇÃO (em habitantes)
ANO
TOTAL

URBANA

RURAL

1970

55.460

33.788

21.672

1980

101.056

95.152

5.904

1991

158.839

152.003

6.836

2000

228.690

221.423

7.267

2010

262.568

253.328

9.240

2019

297.637

(1)

(1)

(1) - Para 2019 não há informações sobre populações urbanas e rurais
Fonte: IBGE - Tabelas de População Residente

A distribuição da população no Município, conforme mostrado na tabela
seguinte denota uma ocupação eminentemente urbana, mostrando uma
constância no período avaliado.
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Tabela 2 – Distribuição da População no Município
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO (%)
ANO
TOTAL

URBANA

RURAL

1970

100,00

60,92

39,08

1980

100,00

94,16

5,84

1991

100,00

95,70

4,30

2000

100,00

96,82

3,18

2010

100,00

96,48

3,52

O crescimento populacional calculado para o Município apresenta uma
homogeneidade no crescimento no período de 2000 a 2010 e mantido no
tocante

à

população

total

estimada

para

2019,

acompanhando

aproximadamente o crescimento considerado para o Brasil nestes mesmos
períodos.
Esta evolução populacional é mostrada na tabela seguinte.
Tabela 3 – Evolução da População Total Urbana e Rural de Suzano 1970 a 2019
EVOLUÇÃO POPULACIONAL (% ao ano)
PERÍODO
TOTAL

URBANA

RURAL

1970-1980

6,18

10,91

(2)

1970-1991

5,14

7,42

(2)

1970-2000

4,84

6,47

(2)

1970-2010

3,96

5,17

(2)

1970-2019

3,49

(1)

(1)

1980-1991

4,20

4,35

1,34

1980-2000

4,17

4,31

1,04

1980-2010

3,23

3,32

1,50

1980-2019

2,81

(1)

(1)

1991-2000

4,13

4,27

0,68

1991-2010

2,68

2,72

1,60

1991-2019

2,27

(1)

(1)

2000-2010

1,39

1,36

2,43

2000-2019

1,40

(1)

(1)

2010-2019

1,40

(1)

(1)

(1) - Valores não disponibilizados
(2) - Valores Desprezados
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1.6

AVALIAÇÃO

TÉCNICO

OPERACIONAL

DOS

SISTEMAS

DE

SANEAMENTO BÁSICO IMPLANTADOS
1.6.1 Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário
Estes dois sistemas são operados pela SABESP – Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo, cujo contrato foi renovado em 2010, para um
período de mais 30 anos.
Extraindo as informações deste documento, é importante para o presente
trabalho que sejam consideradas as informações constantes do Plano de
Metas, definido conjuntamente entre a Administração Municipal e a SABESP,
onde estas definem o atendimento à população, e podem ser avaliadas
resumidamente nos índices de cobertura e atendimento e nos índices de
tratamento de esgotos coletados em Suzano, e associados a esta PMI.
A parte da responsabilidade da municipalidade neste plano está associada à
urbanização de favelas e dos loteamentos irregulares, e em acordo com a
SABESP, a definição da projeção populacional (de acordo com a fundação
SEADE), a definição das áreas de atendimento e os critérios de ampliação dos
serviços.
De acordo com as informações disponibilizadas no estudo da SABESP, no ano
de 2010, o sistema de abastecimento de água atendia a 91,9% da população
com 96,9% de cobertura. Isto representava à época 68.400 ligações, com uma
rede de distribuição de 738 quilômetros.
No mesmo ano, os esgotos sanitários tinham um índice de atendimento de
80,7% da população, com uma cobertura de 89,1%, correspondendo a 56.500
ligações domiciliares e uma extensão de rede coletora da ordem de 520 km.
Para o período entre 2020 e 2040, os índices previstos são os constantes da
tabela a seguir apresentada.
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Tabela 4 – Índice de Cobertura e Atendimento para Suzano
ABASTECIMENTO ÁGUA
PERÍODO

ATENDIMENTO

COBERTURA

(%)

(%)

2011/2012

93,40

98,40

2013/2020

98,00

2021/2030
2031/2040

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PERÍODO

ATENDIMENTO

COBERTURA

(%)

(%)

2011/2016

87,00

98,00

100,00

2017/2019

95,00

100,00

98,00

100,00

2020/2030

95,00

100,00

98,00

100,00

2031/2040

95,00

100,00

Obs: Valores em negrito relativos ao futuro do plano de metas
Fonte: SABESP PMSUZANO 2010

Ainda deste Plano de Metas são previstos os valores referenciais para os
indicadores que nortearão as metas para o Município de Suzano, referente aos
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Suzano.
Tabela 5 – Valores Referenciais para os Indicadores de Suzano
VALORES PREVISTOS NO PLANO DE METAS
ABASTECIMENTO ÁGUA

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TRATAMENTO
ESGOTOS

PERÍODO
LIGAÇÕES
(un.)

EXT. REDE
(km)

LIGAÇÕES
(un.)

EXT. REDE
(km)

VAZÃO PREVISTA
(m³/s)

2011/2012

75.600

765,00

66.300

560,40

0,328

2013/2016

91.000

817,40

85.400

612,60

0,427

2017/2019

102.300

846,00

96.700

640,40

0,696

2020/2030

118.800

878,90

108.500

666,00

0,773

2031/2040

120.600

902,60

116.900

684,50

0,818

Fonte: SABESP PMSUZANO 2010

As informações retro prestadas são associados ao Saneamento Ambiental Básico
de Suzano na atualidade e previsto para o período do contrato entre a SABESP e
a Prefeitura Municipal de Suzano.
A interface básica entre os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário de Suzano está associada ao que está previsto no PMGIRS revisado de
2018 do Município e sua associação à disposição final adequada dos lodos das
estações de tratamento de água e os do esgotamento sanitário, caso estes não
sejam mais tratados sob responsabilidade da SABESP.
1.6.2 Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana
Todo o segmento de águas pluviais e drenagem urbana são operados
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diretamente pelas equipes da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços
Urbanos do Município, atuando dentro de um planejamento definido nas áreas
de implantação de guias e sarjetas, da implantação e construção de
dispositivos de drenagem, como bocas de lobo, ramais de ligação, poços de
visita e das galerias de drenagem pluvial, e ainda de equipe da limpeza de
bueiros e demais dispositivos associados à drenagem pluvial.
1.6.3 Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana
1.6.3.1 Generalidades
O presente conjunto de serviços associados à limpeza urbana e ao manejo de
resíduos sólidos tem influência direta a esta PMI e que futuramente terão a
mesma importância quando da execução da PPP.
Atualmente são executados serviços, através de um contrato de terceirização,
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Suzano e a empresa Pioneira
Saneamento e Limpeza Urbana Ltda., separado em quatro áreas de atuação.
Estas áreas de atuação e seus respectivos serviços são os seguintes:
a.

Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e Sistemas de

Limpeza Pública, com os seguintes serviços:
•

Serviços de Coleta, de Transporte, de Transferência e de Destino Final de
resíduos Sólidos Domiciliares, de Coleta Seletiva de Resíduos Passíveis de
Reciclagem, de Coleta de Resíduos em Locais de Difícil Acesso e de
Limpeza e Lavagem de Feiras Livres;

•

Serviços de Varrição Manual e Mecanizada de Vias e Logradouros Públicos,
e Serviços de varrição Manual de Praças Públicas;

•

Serviços de Roçada Mecanizada, de Capina Manual e Mecanizada de Vias
e Calçadas e raspagem de Vias Públicas;

•

Operação de Aterro de Inertes e Fornecimento e Retirada de Caçambas;

•

Limpeza de Bocas de Lobo e de Pintura de Guias e Postes.
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b.

Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos

de Serviços de Saúde.
c.

Limpeza de Próprios Públicos, que aborda a limpeza e desinfecção, com

remoção de resíduos das unidades de saúde municipais.
Nos itens seguintes deste capítulo, serão descritos e quantificados todos os
serviços relacionados e que fazem parte do atual Sistema de Manejo de
Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana de Suzano.
1.6.3.2 Coleta do Lixo Domiciliar
A coleta de resíduos sólidos domiciliares atualmente é feita atendendo a 36
setores, abrangendo todos os bairros do Município de Suzano, com coletas com
frequências diárias ou alternadas, e em períodos diurnos e noturnos, conforme
apresentado nas tabelas seguintes.
Tabela 6 – Setores com Coleta Diária Noturna
SETOR

BAIRRO

1

Centro

2

Jardim Imperador

3

Vila Figueira

4

Vila Amorim
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Condomínios Prediais

Tabela 7 – Setores com Coleta Alternada Noturna
(segundas - quartas e sextas feiras)
SETOR

BAIRRO

6

Cidade Edson

8

Jardim Casa Branca

10

Jardim Altos de Suzano

12

Caxangá
(terças - quintas e sábados)

SETOR

BAIRRO

5

Vila Colorado

7

Jardim Monte Cristo

9

Jardim Luela

11

Jardim Lazzareschi

29

Tabela 8 – Setores com Coleta Alternada Diurna
(segundas - quartas e sextas feiras)
SETOR

BAIRRO

14

Vila Monte Sion

16

Parque Maria Helena

18

Miguel Badra

20

Miguel Badra Baixo

22

Cidade Boa Vista

24

Vila Laura

26

Jardim Varan

28

Jardim São José

30

Cidade Miguel Badra

32

Jardim Europa

34

Jardim Santa Inês
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Condomínios (parte)
(terças - quintas e sábados)

SETOR

BAIRRO

15

Vila Maluf

17

Palmeiras I

19

Palmeiras II

21

Jardim Leblon

23

Jardim Belém

25

Palmeiras III

27

Chacara Ceres

29

Jardim Brasil

31

Jardim Ouro Fino

33

Jardim Dora

s/n

Jardim Samambaia

Além da coleta domiciliar convencional, a limpeza e a lavagem de feiras livres são
realizadas de terça feira a domingo, de acordo com a seguinte distribuição de
locais e de períodos.
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Tabela 9 – Relação de Feiras Livres
FEIRAS DIURNAS
LOCAL

DIA DA SEMANA

Jardim Colorado

Terça Feira

Jardim Natal / Jardim Bela Vista

Terça Feira

Vila Amorim

Quarta Feira

Jardim Tabamarajoara

Quarta Feira

Jardim Vitória

Quarta Feira

Jardim Revista

Quinta Feira

Jardim Imperador

Quinta Feira

Avenida Paulo Portela

Quinta Feira

Parque Maria Helena

Sexta Feira

Casa Branca

Sexta Feira

Vila Urupês

Sexta Feira

Páteo Central

Sábado

Miguel Badra

Sábado

Vila helena/Raffo

Sábado

Jardim São José

Sábado

Jardim Monte Cristo

Domingo

Jardim Lincoln / Vila Figueira

Domingo

Palmeiras

Domingo

Jardim Dona Benta

Domingo

Jardim Novo Colorado

Domingo

FEIRAS NOTURNAS
LOCAL

Para

estes

DIA DA SEMANA

Páteo Central

Quarta Feira

Cruzeirinho

Sexta Feira

serviços

de

coleta

de

resíduos

sólidos

domiciliares,

estão

diretamente alocados aos serviços 14 caminhões coletores compactadores,
sendo que oito deles com caixa compactadora de 15 m³ e mais seis unidades
de 19 m³.
Há ainda três caminhões coletores compactadores de reserva, todos com caixa
compactadora de 15 m³.
A equipe de cada um dos veículos de coleta é composta por um motorista e
três coletores, e à disposição dos serviços ainda há funcionários de reserva
para ambas funções.
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Atualmente os serviços prestados no Município de Suzano pela contratada
compreendem um total de 28 motoristas e de 84 varredores. Ainda são
considerados mais dois encarregados de serviços de coleta junto às frentes de
serviço.
Para os locais de difícil acesso, ou então em regiões mais afastadas do centro
urbano ou ainda com grande incidência de chácaras de recreio, os serviços de
coleta são realizados com caçambas de 5m³ cada, substituídas e retiradas
através de caminhões dotados de poli guindaste.
O total anual de coleta de resíduos domiciliares, considerados em um período
de um ano, ou seja, de novembro de 2018 a outubro de 2019, foi de
84.764,71 toneladas, conforme mostrado na tabela seguinte.
Tabela 10 – Quantidades Mensais Coletadas e Médias
MÊS

QUANTIDADE
COLETADA (t)

MÉDIA DIÁRIA (1)
(t/dia)

nov/18

6.997,29

268,30

dez/18

7.191,25

275,74

jan/19

7.178,07

275,23

fev/19

6.943,13

266,22

mar/19

7.267,67

278,67

abr/19

7.094,51

272,03

mai/19

7.100,80

272,27

jun/19

6.922,38

265,43

jul/19

7.136,25

273,63

ago/19

6.824,66

261,68

set/19

7.003,74

268,55

out/19

7.104,96

272,43

TOTAL

84.764,71

270,85

(1) - Considerados 26,08 dias mensais de coleta
Fonte : Prefeitura Municipal de Suzano

Fazendo-se a comparação entre a quantidade de resíduos coletados no mês de
outubro de 2019, com o número de viagens realizadas, o valor médio de
resíduo coletado por viagem alcançou a média de 5,70 toneladas.
Como um adicional aos serviços de coleta de resíduos, é ofertado pela
empresa responsável pela coleta, contentores metálicos de 1,2 m³, num total
de 53 unidades. Destas 13 estão alocadas em dependências da Prefeitura
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Municipal de Suzano e as demais nas vias públicas, dando o auxílio para a
coleta.
1.6.3.3 Operação de Estação de Transferência de Lixo Domiciliar
Pelo fato de Suzano não possuir um Aterro Sanitário, os resíduos domiciliares e
da limpeza urbana são encaminhados para um local fora dos limites do
Município.
Atualmente os resíduos coletados por todos os veículos de coleta são
encaminhados a uma estação de transferência situada na Estrada do Viaduto
número 3401, no bairro Sítio Suíço.
De acordo com informações fornecidas pela proprietária do local, a Pioneira
Saneamento e Limpeza Urbana, a área possui uma superfície de 12.128,19
m², com uma área coberta de 766,00 m².
Estes valores são confirmados pela Licença de Operação emitida pela CETESB
– Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, sob número 26005320, com
validade até 27 de julho de 2022.
O sistema de operação é o convencional, ou seja, o veículo coletor
compactador ao entrar na estação é pesado e em seguida segue para o local
de descarga.
A plataforma situada em cota mais alta permite a descarga do conteúdo dos
veículos compactadores em caçambas rodoviárias metálicas, que quando
forem carregadas serão retiradas pelos cavalos mecânicos e daí encaminhadas
para o destino final.
Após a descarga o coletor compactador é novamente pesado, no sentido de se
obter o valor da tara do mesmo e desta forma auferir o peso dos resíduos
encaminhados ao destino final.
Esta unidade possui uma balança rodoviária com capacidade de pesagem de
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até 60 toneladas.
Além desta balança ainda possui uma pá carregadeira de médio porte e
algumas caçambas do tipo “roll on - rool off”, para o caso dos cavalos
mecânicos vierem a sofrer algum tipo de dano mecânico ou físico que os
obrigue que sejam encaminhados à manutenção.
Esta estação possui uma equipe composta de um encarregado geral, três
balanceiros, dois auxiliares administrativos, seis ajudantes gerais e três
porteiros.
Opera diariamente desde as seis horas da manhã até cerca de meia noite,
horário em que normalmente é descarregado o último veículo da coleta
domiciliar.
Internamente todas as vias de circulação de veículos são pavimentadas e
drenadas adequadamente, como poderá ser vista nas fotos apresentadas em
sequência
A frota de transporte dos resíduos coletados é composta de cinco carretas
rodoviárias com capacidade de 55 m³ e de uma outra de 65 m³. Os cavalos
mecânicos são da marca Volkswagen modelo 28.440 (cinco veículos) e
Mercedes Benz, modelo 1634 (duas unidades).

Figura 2- Balança e local de transbordo no fundo
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Figura 3- Local da transferência dos

Figura 4- Local do transbordo dos

resíduos e aspecto geral da área

resíduos

1.6.3.4 Disposição de Lixo em Aterro Sanitário
O Município de Suzano não possui um aterro sanitário, motivo pelo qual os
resíduos coletados devem ser encaminhados para um local adequado.
Não podem ser considerados para destino final Municípios vizinhos, ou por
também não possuírem um aterro, ou então, Municípios com aterro não têm
disponibilidade de para atender a Suzano, quer por estarem no limite de suas
capacidades ou então por não possuírem autorização legal para a recepção de
resíduos de outros Municípios.
Por estes motivos, atualmente os resíduos de Suzano são encaminhados para
um aterro sanitário situado a cerca de 95 km de distância, no Município de
Jambeiro.
Este aterro é de propriedade da empresa Engep Ambiental Ltda., e está
situado na Rodovia Municipal Olavo Vieira Vilela, km 4, no bairro Capivari de
Baixo, e possui uma área total de cerca de 1.390.000 m². Possui uma licença
de operação sob número 57001714, com validade até 14 de abril de 2020,
para a descarga de resíduos não perigosos (Classe II).
A proprietária da área de disposição final já deu início à renovação desta
licença, para que continue sua operação normal após 14 de abril de 2020.
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Possui balança de pesagem dos veículos que adentam a seu recinto para a
descarga dos resíduos, além dos equipamentos próprios de um aterro, qual
seja, tratores de esteira, compactadores de grande porte, pás carregadeiras,
retroescavadeiras, caminhões basculantes e irrigadeira.

Figura 5- Aterro Sanitário da ENGEP – Jambeiro - SP

1.6.3.5 Coleta Seletiva de Lixo
A coleta seletiva de resíduos passíveis de reciclagem é realizada em Suzano de
segunda a sexta feira de cada semana, atualmente com apenas uma equipe,
que opera em período diurno.
Esta equipe é composta por um caminhão dotado de carroceria, com
isolamento para resíduos do tipo “gaiola”, com um motorista e um ajudante.
Atualmente a coleta é realizada nos seguintes locais:
•

Segundas Feiras:
o Condomínio Funchal;
o Hospital das Clínicas;
o Condomínio Residencial Ilhas Gregas;
o Rua Nove de Julho do Jardim Santa Helena;
o Boteco Helena;
o Condomínio Califórnia;
36

o IFESF;
o Dag Química;
o Ginásio de Esportes Paulo Portela (Centro);
o Secretaria da Agricultura;
o Secretaria da Cultura; e
o Complexo Mirambava.
•

Terças Feiras:
o Preven Lub;
o Paço Municipal de Prefeitura de Suzano;
o Fórum;
o Câmara Municipal;
o Centro Unificado;
o Caixa Econômica Federal;
o Delegacia de Polícia;
o Pioneira Saneamento;
o Condomínio Casa Blanca;
o Tenda Atacado;
o Secretaria de Trânsito;
o Guarda Civil Metropolitana;
o CAB Sistema Produtor Alto Tietê;
o Ecoponto Parque Maria Helena.

•

Quartas Feiras:
o Temec Lubrificantes;
o Condomínio Century I;
o Jardim Imperador;
o Atendimento a solicitações diversas da Prefeitura e da Comunidade.

•

Quintas Feiras:
o Rua Nove de Julho (Jardim Santa Helena);
o Boteco Helena;
o Condomínio Califórnia;
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o Instituto Federal;
o Estação de Tratamento de Esgotos – ETE Suzano – SABESP.
•

Sextas Feiras:
o Condomínio Century I;
o Escola Municipal Carlos Ferreira de Aguiar;
o EMEF Prof.º Darcy Correa Gonçalves.

Nesta coleta seletiva, eventualmente há ainda a coleta na área central do
Município (centro e demais bairros da região central) com um caminhão e com
servidores municipais, neste caso gerido diretamente pela Prefeitura de
Suzano.
Os resíduos resultantes da coleta seletiva são encaminhados para uma unidade
de triagem existente, situada no Jardim Colorado e operado pela Cooperativa
Univence de Recicladores, que após a separação comercializam os itens de
maior valor agregado e os rejeitos do processo são destinados a uma caçamba
de 5 m³ existente no local e encaminhadas para a estação de transferência,
para que seja dado o destino final adequado dos mesmos.

Figura 6- Equipe de Triagem

Figura 7- Unidade de Triagem Existente

1.6.3.6 Varrição Manual de Vias
Através de uma avalição da quantidade de vias públicas varridas em um
período de um ano (de novembro de 2018 a outubro de 2019), a média
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mensal

apurada

foi

de

5.510

km

de

sarjetas

varridas

em

Suzano,

representando a quantidade de 2.755 quilômetros de vias públicas.
A tabela seguinte apresenta para cada mês do período avaliado a respectiva
quantidade e a média diária da prestação dos serviços.
Tabela 11 – Quantidades Mensais Varridas e Médias Diárias
MÊS

VARRIÇÃO DE VIAS
(km de sarjetas)

MÉDIA DIÁRIA (1)
(t/dia)

nov/18

5.311,20

203,65

dez/18

5.488,00

210,43

jan/19

5.540,40

212,44

fev/19

5.212,80

199,88

mar/19

5.499,20

210,86

abr/19

5.469,60

209,72

mai/19

5.698,40

218,50

jun/19

5.311,60

203,67

jul/19

5.736,40

219,95

ago/19

5.863,20

224,82

set/19

5.328,80

204,33

out/19

5.660,80

217,06

TOTAL

66.120,40

211,27

(1) - Considerados 26,08 dias mensais de prestação de serviços
Fonte : Prefeitura Municipal de Suzano

A varrição de Suzano ocorre ou diariamente ou alternada ou ainda com
frequência semanal.
São divididas em seis setores de prestação de serviços, com a seguintes
frequências:
•

Setor 1 – Varrição Diária Diurna;

•

Setor 2 – Varrição Bissemanal às segundas e quintas feiras;

•

Setor 3 - Varrição Bissemanal às terças e sextas feiras;

•

Setor 4 – Varrição Semanal às quartas feiras;

•

Setor 5 – Varrição Alternada às terças, quintas e sábados; e

•

Setor 6 – Varrição Alternada às segundas, quartas e sextas feiras.

A equipe de varrição que hoje executa os serviços é composta de 34
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varredores, de dois encarregados de serviços além de mais oito varredores
entre folguistas e reservas, perfazendo um total de quarente e quatro
funcionários nestes serviços.
A relação dos setores de varrição é apresentada nas tabelas seguintes.
Tabela 12 – Setor 1 – Varrição Diária
SETOR 1 – VARRIÇÃO (diária)
Logadrouro / Rua / Av / Travessa / Estrada / Al

Bairro

Rua: Motoji Nagano

Vila Adelina

Rua: Shigueru Okamoto

Vila Adelina

Rua: Nair F. Martins

Vila Adelina

Av: Paulo Portela

Vila Adelina

Rua: Bahia

Vila Adelina

Rua: Parana

Vila Adelina

Rua:Tokuya Hiruta

Vila Adelina

Rua: Francisco Quadra Castro

Vila Adelina

Rua: Basilio Valente de Aguiar

Jd São Jorge

Rua: Dr. Kiyoshi Takabatake

Jd São Jorge

Rua: Katsumi Yoshida

Jd São Jorge

Rua: Jc Goncalves

Jd São Jorge

Rua: Pedro Talarico

Jd São Jorge

Rua: Tiradentes

Jd São Jorge

Rua : Baruel

Jd São Jorge

Rua: Barão de Jaceguai

Vl Sueli

Rua: Jamil Daglia

Vl Sueli

Rua: Portugal Freixo

Vl Sueli

Travessa: Guaio

Vl Sueli

Rua: Manoel Moreira de Azevedo

Vl Sueli

Rua: Mirambava

Vl Sueli

Rua: Marechal Deodoro

Vl Sueli

Rua: Dr. Felicio de Camargo

Vl Sueli

Rua: Monsenhor Nuno

Vl Sueli

Rua: A. Cunha Pinto

Vl Centenario

Rua: Joacomo Braghiroli

Vl Centenario

Rua: Dr.Felicio de Camargo

Vl Centenario
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Logadrouro / Rua / Av / Travessa / Estrada / Al

Bairro

Rua: Sebastiao Luiz

Vl Centenario

Av: Marques Figueira

Vl Centenario

Rua: Nelson Pacheco

Vl Centenario

Rua: Part Sovis

Vl Centenario

Rua: Abdo Rachid

Vl Centenario

Rua: 27 de Outubro Até Rua Eliziel Alves Costa

Jd Guaio x Jd Santa Helena

Rua: Eliziel Alves Costa Até Rua 27 de Outubro

Jd Guaio x Jd Santa Helena

Rua: Tiradentes Até Rua 15 de Novembro Até Rua Baruel

Jd Guaio x Jd Santa Helena

Rua: Sete de Setembro Até Rua 15 de Novembro

Jd Guaio x Jd Santa Helena

Rua: Dona Augusta de C de Moraes Até Rua 7 de Setembro

Jd Guaio x Jd Santa Helena

Rua: Missionaria Sara Cooper Até Rua Benjamin Constant

Jd Santa Helena

Rua: Presidente Getulio Vargas Até Rua Benjamim Constant

Jd Santa Helena

Rua: Presidente Nereu Ramos Até Rua Benjamim Constant

Jd Santa Helena

Rua: Marechal Até Rua Benjamim Constant

Jd Santa Helena

Rua: Almirante Gago Coutinho Até Rua Benjamim Constant

Jd Santo Antonio

Rua: Konoe Endo Até Rua Benjamim Constant

Jd Bela Vista

Rua: Enzo Suehiro

Jd Josue

Rua: Militão Ramos da Silva

Jd Josue

Rua Antonio Habibi

Jd Josue

Rua: Oswaldo Cruz

Jd Josue

Rua: Maria C Monteiro

Jd Josue

Rua: Rui Barbosa X Barao do Rio Branco

Vila Costa

Rua: Benjamin Constat

Vl Sueli

Rua: Benjamin Constat

Jd Guaio

Rua: Benjamin Constat

Jd Santa Helena

Rua: Benjamin Constat

Jd Bela Vista

Rua: Benjamin Constat

Jd dos Pinheiros

Rua: Benjamin Constat

Jd Santo Antonio

Rua: Benjamin Constat

Jd Josue

Rua: General Francisco Glicerio

Vl Sueli
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Logadrouro / Rua / Av / Travessa / Estrada / Al

Bairro

Rua: General Francisco Glicerio

Jd Guaio

Rua: General Francisco Glicerio

Jd Santa Helena

Rua: General Francisco Glicerio

Jd Bela Vista

Rua: General Francisco Glicerio

Jd dos Pinheiros

Rua: General Francisco Glicerio

Jd Santo Antonio

Rua: General Francisco Glicerio

Jd Josue

Rua: Baruel

Jd Anzai

Rua: Baruel

Jd São Luiz

Rua: Baruel

Vl America

Rua: Baruel

Vl Adelina

Rua: Baruel

Jd São Jorge

Av: Antonio Marques Figueira

Jd Figueira

Av: Antonio Marques Figueira

Vila Centenario

Av: Antonio Marques Figueira

Vila Figueira

Rua: Prof Roberto David

Vila Figueira

Rua: Santana

Vila Figueira

O setor 2, cujo serviço de varrição ocorre duas vezes por semana, às segundas
e quintas feiras, e é realizado nas vias abaixo relacionadas.
Tabela 13 – Setor 2 – Varrição 2 vezes por semana
SETOR 2 – VARRIÇÃO (segundas e quintas feiras)
Logadrouro / Rua / Av / Travessa / Estrada / Al

Bairro

Rua: Missionaria Sara Cooper x Benjamin Constant

Jd Santa Helena

Rua: Expedicionario Joao Carvalho

Jd Santa Helena

Rua: Presidente Getulio Vargas x Benjamim Constant

Jd Santa Helena

Rua: Presidente Nereu Ramos x Benjamim Constant

Jd Santa Helena

Rua: Marechal Rondon x Benjamim Constant

Jd Santa Helena

Rua: Almirante Gago Coutinho x Benjamim Constant

Jd Santa Helena

Av: Nove de Julho

Jd Santo Antonio

Av: Nove de Julho

Jd Santa Helena

Av: Armando Salles de Oliveira

Jd Santa Helena

Também com coleta bissemanal, só que as terças e sextas feiras, o setor 3 é
composto pelas seguintes vias públicas.
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Tabela 14 – Setor 3 – Coleta Bissemanal - terças e sextas feiras
SETOR 3 – VARRIÇÃO (terças e sextas feiras)
Logadrouro / Rua / Av / Travessa / Estrada / Al

Bairro

Rua: 27 de Outubro x Benjamin Constant

Jd Guaio

Av: Nove de Julho

Jd Guaio

Rua: Eliziel Alves Costa X Benjamim Constant

Jd Guaio

Rua: Tiradentes X Benjamim Constant

Jd Guaio

Rua: 15 de Novembro X Benjamim Constant

Jd Guaio

Rua: 7 de Setembro X Benjamim Constant

Jd Guaio

Rua: Dona Augusta de C de Moraes X Benjamim Constant

Jd Guaio

Av: Armando Salles de Oliveira

Jd Guaio

O setor 4 de varrição do Município de Suzano, possui uma frequência de uma
vez na semana, e é realizado nas seguintes vias públicas.
Tabela 15 – Setor 4 – Varrição
SETOR 4 – VARRIÇÃO (uma vez por semana)
Logadrouro / Rua / Av / Travessa / Estrada / Al

Bairro

Av. Armando Salles de Oliveira

Jd Nena

Rua: Konoe Endo

Jd Japão

Rua: Nove de Julho

Jd Japão

Rua: Prof. Jose Medina

Jd Japão

Rua: 7 de Setembro x Armando Salles de Oliveira

Jd dos Ipês

Rua: Alameda Meyer Joseph Nigri

Jd dos Ipês

As vias com coletas alternadas são apresentadas em seguida. Nas terças,
quintas e sábados, o setor 5 é composto pelas seguintes vias públicas.
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Tabela 16 – Setor 5 – Varrição
SETOR 5 – VARRIÇÃO (terças, quintas e sábados)
Logadrouro / Rua / Av / Travessa / Estrada / Al

Bairro

Av: Antonio Marques Figueira

Jd Paulista

Av: Antonio Marques Figueira

Vila Ipiranga

Av: Antonio Marques Figueira

Vila Paiva

Av: Antonio Marques Figueira

Vila Figueira

Rua: Ipiranga

Jd Paulista

Travessa: Orlando Portela

Jd Paulista

Rua Orlando Portela

Jd Paulista

Rua: Expedicionario Abilio Fernandes

Vila Ipiranga

Rua: Washington Luis

Vila Paiva

Rua Jose da Costa Conceição

Vila Costa

Rua: Barao do Rio Branco

Jd São Jorge

Travessa: Washington Luis

Vila Costa

Rua Nossa Senhora Aparecida

Vila Costa

Rua : Rui Barbosa

Vila Costa

Rua: Deodato Wertheimeir

Vila Paiva

Rua: Joao Bio

Vila Paiva

Rua: Alfredo

Vila Paiva

Rua: R. Faria

Vila Paiva

Travessa Fernandes

Vila Ipiranga

No último setor, setor 6, as varrições acontecem nas segundas, quartas e
sextas feiras, sendo formado pelas seguintes vias públicas.

Tabela 17 – Setor 6 – Varrição às Segundas, Quartas e Sextas Feiras
SETOR 6 – VARRIÇÃO (segundas, quartas e sextas feiras)
Logadrouro / Rua / Av / Travessa / Estrada / Al

Bairro

Rua: Camilo Escurso

Vila Figueira

Rua: Kaneji Kodama

Vila Figueira

Rua: Jose Guilherme Pagnani

Vila Figueira

Rua: Cassia Francisco

Vila Figueira

Rua: Francisco Felisberto Filho

Vila Figueira
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1.6.3.7 Varrição Mecanizada de Vias
São realizados em média 484 quilômetros mensais de varrição mecanizada na
cidade de Suzano, representando uma média diária de 19 quilômetros,
conforme mostrado na tabela seguinte.
Tabela 18 – Quantidades Varridas Mecanicamente e Médias Diárias

MÊS

VARRIÇÃO
MECANIZADA
(km de sarjetas)

MÉDIA DIÁRIA (1)
(km/dia)

nov/18

454,00

17,41

dez/18

500,00

19,17

jan/19

500,00

19,17

fev/19

480,00

18,40

mar/19

510,00

19,56

abr/19

540,00

20,71

mai/19

500,00

19,17

jun/19

510,00

19,56

jul/19

504,00

19,33

ago/19

560,00

21,47

set/19

476,00

18,25

out/19

392,00

15,03

TOTAL

5.926,00

18,94

(1) - Considerados 26,08 dias mensais de prestação de serviços
Fonte : Prefeitura Municipal de Suzano

Este serviço é realizado por uma varredeira mecânica da marca Colpion,
montada sobre um chassi VW 17.180, com sucção a vácuo e com capacidade
de

carga

de

até

5.240

kg.

Possui

adicionalmente

um

tanque

para

armazenamento de água de 900 litros.
A equipe destes serviços é composta por um motorista / operador e de um
ajudante de serviços gerais.
Os serviços são realizados de segunda a sábado apenas no período diurno.
O

quadro

seguinte

apresenta

a

relação

das

vias

públicas

varridas

mecanicamente e suas respectivas frequências.
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Tabela 19 – Relação das Vias Públicas Varridas Mecanicamente
VARRIÇÃO MECANIZADA ALTERNADA
(segundas - quartas e sextas feiras)
Via Pública ou Logradouro
Av. Prudente de Morais
Rotatória Cia.Suzano
Av. Brasília
Alameda dos Ipês
VARRIÇÃO MECANIZADA BISSEMANAL
(terças e quintas feiras)
Via Pública ou Logradouro
Avenida Marginal do Uma
Viaduto Max Pfefer e alças
Av. João Batista Fitipaldi
Jardim Realce
VARRIÇÃO MECANIADA SEMANAL
(sábados)
Via Pública ou Logradouro
Av. Major Pinheiro Fróes
Av. Armando de Sales Oliveira
Av. Senador Roberto Simonsen
Av. Nove de Julho
Estrada dos Fernandes
Rua Leonardo Pinto Mendonça

Figura 8- Varredeira Mecânica
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1.6.3.8 Varrição Manual de Praças Públicas
Este serviço é realizado por uma equipe composta por um fiscal, um roçador e
cinco varredores, atuando de segunda feira a sábado.
A estimativa mensal destes serviços é da ordem de 840.000 m² mensais.
Os locais onde ocorrem estes serviços são:
•

Praça João Pessoa;

•

Praça dos Expedicionários;

•

Praça das Flores.

Nestas praças a varrição ocorre duas vezes ao dia, de manhã e no final da
tarde. Aos domingos estas áreas são varridas apenas pela manhã.
Todas elas apresentam um total aproximado de 15.000 m².
A seguir apresenta-se o quadro que demonstra a quantificação destes serviços
entre novembro de 2018 e outubro de 2019.
Tabela 20 – Varrição de Praças Públicas
VARRIÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
PERÍODO

ÁREA (m²)

Novembro de 2018

810.000,00

Dezembro de 2018

840.000,00

Janeiro de 2019

855.000,00

Fevereiro de 2019

780.000,00

Março de 2019

840.000,00

Abril de 2019

825.000,00

Maio de 2019

855.000,00

Junho de 2019

810.000,00

Julho de 2019

855.000,00

Agosto de 2019

870.000,00

Setembro de 2019

810.000,00

Outubro de 2019

840.000,00

TOTAL

9.990.000,00

MÉDIA MENSAL

832.500,00
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1.6.3.9 Roçada Mecanizada
Estes serviços são realizados em praças e vias dos diversos bairros de Suzano,
nos parques municipais, em estradas vicinais municipais.
É feita também na Avenida Governador Mário Covas (marginal do Una) e em
unidades de serviços municipais, como nas unidades básicas de saúde, no
Pronto Socorro e em próprios municipais.
A equipe é composta de vinte roçadores, mais dez ajudantes gerais com dois
fiscais de turma, e com a utilização de roçadeiras costais.
Além

da

equipe

efetiva

de

operação,

atualmente

estão

alocados

exclusivamente aos serviços dois caminhões basculantes com seus respectivos
motoristas.
A tabela mensal de serviços realizados no período de novembro de 2018 a
setembro de 2019 é mostrada a seguir.
Tabela 21 – Quantidades Mensais de Roçada Mecanizada e Médias Diárias
MÊS

QUANTIDADE
(m²)

MÉDIA DIÁRIA (1)
(m²/dia)

nov/18

23.980,00

919,48

dez/18

34.880,00

1.337,42

jan/19

30.480,00

1.168,71

fev/19

41.000,00

1.572,09

mar/19

42.690,00

1.636,89

abr/19

0,00

0,00

mai/19

0,00

0,00

jun/19

0,00

0,00

jul/19

0,00

0,00

ago/19

42.350,00

1.623,85

set/19

45.850,00

1.758,05

out/19

32.240,00

1.236,20

TOTAL

293.470,00

937,72

(1) - Considerados 26,08 dias mensais de prestação de serviços
Fonte : Prefeitura Municipal de Suzano
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1.6.3.10

Capina Manual de Vias Públicas

O serviço de capinação manual é realizado em todo o Município de Suzano, em
suas vias pavimentadas.
A capina manual das vias públicas é realizada com uma frequência de quatro
vezes ao ano, tanto na área central como nos dos bairros periféricos.
Existem atualmente cinco equipes de capinação manual. Cada uma das
equipes possui um fiscal e nove ajudantes gerais.
O quadro seguinte apresenta as quantidades mensais no período entre
novembro de 2018 e outubro de 2019.
Tabela 22 – Quantidades Mensais de Capina Manual e Médias Diárias
PERÍODO

QUANTIDADE
(m²)

MÉDIA DIÁRIA (1)
(m²/dia)

nov/18

101.870,00

3.906,06

dez/18

90.150,00

3.456,67

jan/19

99.810,00

3.827,07

fev/19

119.100,00

4.566,72

mar/19

105.000,00

4.026,07

abr/19

111.000,00

4.256,13

mai/19

105.680,00

4.052,15

jun/19

106.460,00

4.082,06

jul/19

99.120,00

3.800,61

ago/19

113.200,00

4.340,49

set/19

109.180,00

4.186,35

out/19

111.350,00

4.269,56

TOTAL

1.271.920,00

4.064,16

(1) - Considerados 26,08 dias mensais de prestação de serviços
Fonte : Prefeitura Municipal de Suzano

1.6.3.11

Capina Mecanizada de Vias e Calçadas

Este serviço é realizado em conjunto com a capinação manual de vias públicas,
ocorrendo nos mesmos locais.
A equipe possui seis capinadoras mecânicas, com seus respectivos operadores
e mais seis ajudantes.
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As quantidades efetivas deste serviço, também no período de novembro de
2018 a outubro de 2019 são apresentadas na tabela seguinte.
Estes serviços de capinação mecanizada são eficientes em vias com pavimento
em paralelepípedos e também nos articulados.
Tabela 23 – Quantidades Mensais de Capina Mecanizada e Médias Diárias
MÊS

QUANTIDADE
(m²)

MÉDIA DIÁRIA (1)
(m²/dia)

nov/18

49.880,00

1.912,58

dez/18

42.680,00

1.636,50

jan/19

41.840,00

1.604,29

fev/19

43.000,00

1.648,77

mar/19

34.620,00

1.327,45

abr/19

77.200,00

2.960,12

mai/19

58.800,00

2.254,60

jun/19

60.140,00

2.305,98

jul/19

59.030,00

2.263,42

ago/19

62.400,00

2.392,64

set/19

52.800,00

2.024,54

out/19

58.660,00

2.249,23

TOTAL

641.050,00

2.048,34

(1) - Considerados 26,08 dias mensais de prestação de serviços
Fonte : Prefeitura Municipal de Suzano

Figura 9- Capina Mecanizada
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1.6.3.12

Raspagem de Vias Públicas

A raspagem de vias públicas não apresenta quantidades significativas de
trabalho e de recursos dentro do atual contrato.
Apresenta uma média mensal pouco superior a 12.300 m², e a equipe é
composta por dois capinadores e mais todo o ferramental necessário à
execução destes serviços.
A tabela seguinte apresenta as quantidades mensais realizadas.
Tabela 24 – Quantidades Mensais de Raspagem de Vias e Médias Diárias
MÊS

QUANTIDADE
(m²)

MÉDIA DIÁRIA (1)
(m²/dia)

nov/18

10.000,00

383,44

dez/18

7.100,00

272,24

jan/19

0,00

0,00

fev/19

13.300,00

509,97

mar/19

10.600,00

406,44

abr/19

15.530,00

595,48

mai/19

13.400,00

513,80

jun/19

14.140,00

542,18

jul/19

3.150,00

120,78

ago/19

16.000,00

613,50

set/19

12.000,00

460,12

out/19

20.000,00

766,87

TOTAL

135.220,00

432,07

(1) - Considerados 26,08 dias mensais de prestação de serviços
Fonte : Prefeitura Municipal de Suzano

1.6.3.13

Limpeza e Lavagem de Feiras Livres

Existem em Suzano vinte e duas feiras livres semanais.
Destas, duas são noturnas (Cruzeirinho e Páteo Central) e todas as demais
diurnas.
A coleta dos resíduos das feiras é realizada por um caminhão coletor
compactador, com uma equipe composta de um motorista e de dois
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varredores, além dos varredores dos setores onde a feira está localizada.
Além deste veículo, coletores compactadores dos setores onde a feira é
realizada dão o apoio para a retirada dos resíduos lá gerados.
Nos locais onde estão localizadas as barracas de peixes, aves e carnes, é feita
a lavagem do piso, com a adição de detergentes misturados à água para a
retirada de gordura e odores. Estes serviços são realizados com dois
caminhões com tanque irrigador e equipe composta de motoristas e ajudantes
gerais.
As equipes dedicadas exclusivamente a estes serviços trabalham em horário
diferenciado das demais equipes, das 13:00 às 21:20 horas.
A relação das feiras livres e sua frequência semanal é mostrada na tabela
seguinte.
Tabela 25 – Locais e Dias das Feiras Livres
Nº

LOCAL

DIA DA SEMANA

1

Jardim Colorado

Terça

2

Jd. Natal/ Jd. Bela Vista

Terça

3

Vila Amorim

Quarta

4

Jd. Tabamarajoara/ Raffo

Quarta

5

Jardim Vitória

Quarta

6

Páteo Central (Noturna)

Quarta

7

Jardim Revista

Quinta

8

Jardim Imperador

Quinta

9

Av. Paulo Portela

Quinta

10

Parque Maria Helena

Sexta

11

Casa Branca

Sexta

12

Cruzeirinho (Noturna)

Sexta

13

Páteo Central

Sábado

14

Miguel Badra

Sábado

15

Vila Helena/ Raffo

Sábado

16

Jardim São José

Sábado

17

Jardim Monte Cristo

Domingo

18

Jardim Lincoln/ V. Figueira

Domingo

19

Palmeiras

Domingo

20

Jardim Dona Benta

Domingo

21

Jardim Novo Colorado

Domingo
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1.6.3.14

Operação de Aterro de Inertes

Suzano não possui um aterro de inertes público dentro do Município, por isso
estes resíduos ou são encaminhados para locais de disposição final fora do
Município, ou para um aterro particular situado dentro do próprio Município,
pertencente à empresa Renova-Sustentabilidade para Materiais de Construção.
Neste local os resíduos transportados sob responsabilidade do Município são
transportados pela empresa Pioneira,

onde após sua britagem e seu

peneiramento são destinados à reciclagem deste tipo de resíduo.
Estes resíduos podem ser transportados através de caçambas metálicas de 5
m³, diretamente para o destino final através de caminhões dotados de poli
guindaste, ou então para aqueles lançados irregularmente nas vias públicas,
após sua carga em caminhões basculantes, também são endereçados ao
destino final em aterro de inertes.
É extremamente comum que estes resíduos estejam contaminados com
material orgânico ou perigosos. Desta forma, antes da disposição final os
mesmos devem passar por uma triagem, para que apenas os resíduos da
Classe II B (não perigosos e não inertes) possam ser depositados neste local.
Para o desenvolvimento destes serviços, a empresa que executa o contrato de
limpeza urbana de Suzano, utiliza um caminhão dotado de poli guindaste, uma
retroescavadeira e cinco caminhões basculantes.
Além dos motoristas e do operador de equipamento, são alocados a estes
serviços mais oito ajudantes de serviços gerais.
Na sequência é apresentada a quantidade deste serviço executada no contrato,
no período entre novembro de 2018 e outubro de 2019.
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Tabela 26 – Quantidades Mensais de Inertes para Aterro e Médias Diárias
MÊS

QUANTIDADE
(km de sarjetas)

MÉDIA DIÁRIA (1)
(t/dia)

nov/18

494,48

18,96

dez/18

463,46

17,77

jan/19

524,60

20,12

fev/19

431,32

16,54

mar/19

820,45

31,46

abr/19

641,32

24,59

mai/19

708,08

27,15

jun/19

411,83

15,79

jul/19

504,45

19,34

ago/19

385,93

14,80

set/19

808,55

31,00

out/19

802,01

30,75

TOTAL

6.996,48

22,36

(1) - Considerados 26,08 dias mensais de prestação de serviços
Fonte : Prefeitura Municipal de Suzano

1.6.3.15

Locação de Caçambas Estacionárias

As caçambas estacionárias são fornecidas pela empresa Pioneira, buscando
atender a locais de maior concentração de geração de resíduos inertes ou
então locais de difícil acesso para a coleta de resíduos sólidos domiciliares.
Estas caçambas têm capacidade para 5 m³ de resíduos.
Os locais onde estão instaladas estas caçambas são:
•

Secretaria de Trânsito;

•

Ginásio de Esportes;

•

Cemitério São Sebastião;

•

Almoxarifado Central;

•

Santa Casa de Misericórdia;

•

Batalhão da Polícia Militar;

•

Jardim Monte Cristo;

•

Secretaria de Obras;

•

Jardim Belém (R. Leonardo Espírito Santo);
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•

Jardim Nazaré (R Monteiro Lobato);

•

Jardim Maitê (Estrada do Areião);

•

Santa Luzia (Estrada do Pau a Pique);

•

Unidade do Tiro de Guerra;

•

Secretaria dos Transportes;

•

Unidades escolares;

•

Ecoponto Maria Helena;

•

Rua Erina Bessi Val;

•

Parque Cerejeira (Três Paus);

•

Jardim Angelina;

•

Barraca de Frutas (lado esquerdo);

•

Cemitério Raffo;

•

Clube dos Oficiais;

•

Comunidade CPT;

•

Barraca de frutas (lado direito);

•

Jardim Margareth (Rua da Paz).

Todos os resíduos coletados nestas caçambas, ou são encaminhados a aterro
sanitário ou a aterro de inertes
1.6.3.16

Remoção de Caçambas Estacionárias

As caçambas estacionárias distribuídas pela cidade, conforme relacionadas no
item anterior são retiradas por caminhões dotados com poli guindaste e
basculantes, e encaminhadas para a unidade de transferência, caso sejam
resíduos orgânicos ou para o aterro de inertes.
As equipes são as mesmas citadas nos itens anteriores.
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1.6.3.17

Limpeza de Bocas de Lobo

Estes serviços são realizados pela Pioneira, através de um planejamento
realizado pela Prefeitura Municipal de Suzano, que além de determinar os
locais de realização dos serviços, ainda fornece um caminhão basculante para
a retirada dos resíduos encontrados dentro das bocas de lobo.
Segundo informações, fornecidas pela Prefeitura de Suzano, cinquenta bocas
de lobo são limpas mensalmente.
Estes

resíduos

são

encaminhados

para

a

unidade

de

transferência

e

posteriormente destinados a aterro sanitário.
A equipe para a realização destes serviços é composta por seis bueiristas,
dirigidos por um fiscal da Prefeitura de Suzano.
1.6.4 Resíduos de Serviços de Saúde
1.6.4.1 Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde
Atendendo ao que determina a legislação, os resíduos de serviços de saúde
coletados em Suzano, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal, são
apenas os gerados em estabelecimentos públicos de saúde.
Os resíduos gerados em unidades particulares são coletados, e posteriormente
tratados sob a responsabilidade dos próprios geradores.
Os serviços são realizados pela empresa Pioneira, e encaminhados para
tratamento em unidades próprias localizadas também no Município.
A coleta é feita por uma equipe composta por dois furgões de pequeno porte,
dois motoristas e dois coletores.
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São levados para tratamento os resíduos dos grupos A (biológicos), B
(químicos) e E (perfuro cortantes).
Os dos grupos A e E são tratados em autoclave e os do grupo B em
incinerador.

A relação das quantidades coletadas é apresentada no quadro seguinte.
Tabela 27 – Quantidades Mensais Coletadas e Médias Diárias
MÊS

QUANTIDADE
COLETADA (kg)

MÉDIA DIÁRIA (1)
(t/dia)

nov/18

8.395,00

321,89

dez/18

7.680,00

294,48

jan/19

9.255,00

354,87

fev/19

9.809,00

376,11

mar/19

7.075,00

271,28

abr/19

11.012,00

422,24

mai/19

0,00

0,00

jun/19

10.717,00

410,93

jul/19

11.359,00

435,54

ago/19

11.245,00

431,17

set/19

11.642,00

446,40

out/19

11.250,00

431,37

TOTAL

109.439,00

349,69

(1) - Considerados 26,08 dias mensais de coleta
Fonte : Prefeitura Municipal de Suzano

A relação dos pontos de coleta destes resíduos é apresentada no quadro
seguinte.
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Tabela 28 – Relação dos Pontos de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde
Nº

NOME

RUA / Nº

BAIRRO

1

UBS Jardim Maite

Rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, S/N

Jd.Maite

2

Casa Saúde Jd. Ikeda

Rua Hun, S/N

Jd. Ikeda

3

Casa Saúde Tabamajoara Raffo

Rua Cinco, S/N

Tabamajoara

4

Casa Saúde Jd. Colorado

Rua Assembleia de Deus, 479

Jd. Colorado

5

Casa Saúde Jd. Natal

Rua Prudente de Moraes, 2719

Jd. Natal

6

Sindicato dos Funcionarios Publico Suzano

Av. Armando Salles de Oliveira, 555

Centro

7

Casa Saúde II Jd. Paulista

Av. Paulo Portela, 205

Jd. Paulista

8

Casa Saúde Jd. Vitória

Av. Leonardo P. Mendonça, 325

Jd.Vitória

9

UBS Casa Branca

Rua Getulio Moreira de Souza, S/N

Casa Branca

10

PAM Jd. Monte Cristo

Rua Cachoeira, S/N

Jd. Monte Cristo

11

Casa Saúde Pq. Maria Helena

Rua Ademar P de Barros, 147

Pq. Maria Helena

12

UBS Jd. Boa Vista

Av. Jaguari, 37

Boa Vista

13

Casa Saúde Miguel Badra

R Mário Bochetti, 680

Miguel Badra

14

P.S Municipal

Rua Cássia Francisco, 685

Sítio São José

15

Secretaria Municipal da Saúde Suzano

Rua Baruel, 501

Centro

16

P.S Municipal

Rua Kaneji Kodama, 1459

Vila Figueira

17

Pronto Atendimento Suzano

Rua Mussi Jorge Antonio, 329

Palmeiras

18

NUDI - Claudio José Rodrigues

Rua Prudente de Moraes, 2719

Jd. Natal

19

APAE Suzano

Rua Ver Romeu Graciano, 301

Vila Mazza

20

EMEI Jose Francisco Alves

Rua Sebastian R Garcia, 54

Tabamajoara

21

UBS Palmeiras

Rua Crispim Adelino Cardoso, 157

Palmeiras

22

UBS São Jose - Bairro São José

Rua Turquia, S/N

Jd. São José

23

Emefes Darcy Correia

Rua Antonio Marin, 70

Vila Mazza

24

Vigilancia Sanitária e Zoonoses

Rua Baruel, 175

Centro

25

UBS Alteropolis

Rua Sete, 195

Jd. Alteropolis

26

P.S Jardim Bairro do Lago

Rua Cinco, 122

Jd. do Lago

27

Centro Odontologico Especializado

Rua 27 de Outubro, 278

Centro

28

USF Recanto São José

Rua José da Encaração, 18

Palmeiras

29

Centro de Atenção Psicosocial

Rua Eliziel Alves Costa, 223

Centro

30

Ambulatório de Saúde Mental - R.A

Av. Mogi das Cruzes, 53

Jd. Imperador

31

SAMU – Prefeitura

Av. Governador Mario Covas (Marginal Una)

Vila Amorim

32

UBS Eduardo Nakamura

Rua Mario Bochetti, 644

Miguel Badra

33

UBS Ver. Bonifacio - Buenos Aires

Rua Nicasio da Silva Bastos,75

Pq. Buenos Aires

34

Zoonoses Casa Branca – Suzano

Rua Waldemar Augusto, 300

Casa Branca

35

USF Marcelino Maria Rodrigues

Rua Antonio Inacio, 540

Jd. Brasil

36

Pref. Municipal - Maques Figueira

Avenida Antonio Marques Figueira, 679

Vila Figueira

37

PAC Suzanopolis

Rua Leonor Edmee de Castro, 205

Suzanopolis

38

Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz

Rua Kazuo Kajiwara, 33

Pq. Santa Rosa

39

Secretaria da Saúde

Rua 5, 273

Chacara Mea

40

Ambulatório de Oftamologia da Santa Casa

Rua Monsenhor Nuno, 651

Centro

41

Lar Espirita Anselmo Gomes

Rua Angelina Alamari, 66

Casa Branca

42

SAE

Rua Batista Renzi, 186

Vila Figueira

43

Posto de Saúde Jd. Europa

Rua Washington Luiz, 1608

Recreio Sertaozinho

44

Casa de São Vicente de Paula

Rua São Vicente de Paula, 112

Pq. Maria Helena

45

CAPS AD Suzano

Rua Quinze de Novembro, 26

Centro

1.6.4.2 Incineração de Resíduos de Serviços de Saúde
Os resíduos de serviços de saúde são tratados no próprio Município de Suzano,
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em uma unidade de incineração instalada à Rua Antônio da Surreição, nº 3, no
Distrito Industrial.
Esta unidade é de propriedade da empresa Pioneira. Possui uma licença de
instalação fornecida pela CETESB-Companhia Ambiental do estado de São
Paulo, sob nº 26005860, cuja validade deverá ser renovada após 25 de janeiro
de 2021.
Este incinerador possui a capacidade de tratamento por termo destruição de
250 kg de resíduos por hora.
Também estão instaladas, nesta unidade, mais duas autoclaves, cada uma
com capacidade de tratamento de 6 toneladas por dia, uma unidade de
desinfecção de efluentes líquidos, com capacidade de 2,0 m³/h e de um
triturador de descaracterização e fragmentação de resíduos, que após
inertizados

e

descontaminados

são

encaminhados

para

a

estação

de

transferência de resíduos, para depois serem encaminhados para aterro
sanitário.
1.6.5 Pintura de Guias e Postes
1.6.5.1 Serviços de Pintura de Guias e Postes
Estes serviços são executados por uma equipe composta por dois funcionários,
que trabalham em conjunto com as equipes de raspagem de vias públicas.
Além das guias são pintados os postes de iluminação pública, até a altura de
1,60 m.
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1.6.6 Limpeza de Próprios Públicos
1.6.6.1 Serviços de Limpeza de Próprios Públicos
Fazem parte do escopo destes serviços a faxina e a desinfecção de próprios
públicos municipais associados à Secretaria de Saúde de Suzano.
São fornecidos mão-de-obra e insumos, para a execução destes serviços nos
seguintes locais:
•

CAPS I – Centro de Atenção Psicosocial I;

•

CAPS II – Centro de Atenção Psicosocial II;

•

CAPS IN – Centro de Atenção Psicosocial Infantil;

•

CE – Centro de Especialidades;

•

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas;

•

LB – Laboratório Municipal;

•

SASPE – Serviço de Ação Social e Projetos Especiais;

•

UMF – Unidade Municipal de Fisioterapia;

•

CM – Canil Municipal;

•

IML – Instituto Médico Legal;

•

VL – Velório Municipal;

•

SMS – Secretaria Municipal de Saúde de Suzano;

•

UBS ALT – Unidade Básica de Saúde Alterópolis;

•

UBS BOA – Unidade Básica de Saúde Boa Vista;

•

UBS CAS - Unidade Básica de Saúde Casa Branca;

•

UBS COL - Unidade Básica de Saúde Colorado;

•

UBS IKE – Unidade Básica de Saúde Ikeda;

•

UBS J.VIT - Unidade Básica de Saúde Jardim Vitória;

•

UBS BAD – Unidade Básica de Saúde Miguel Badra;

•

UBS CRIS - Unidade Básica de Saúde Monte Cristo;

•

UBS PAL – Unidade Básica de Saúde Palmeiras;

•

UBS ANM – Unidade Básica de Saúde Prefeito Alberto Nunes Martins (CS
II);
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•

UBS TAM - Unidade Básica de Saúde Tabarajoara;

•

São também atendidas as unidades de Pronto Atendimento e o Pronto
Socorro Municipal.

Nestes serviços estão alocados sessenta funcionários de limpeza geral, além de
um encarregado geral e dois fiscais (apenas no Pronto Socorro Municipal).
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DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ADOTADAS – SISTEMA PROPOSTO
1.7

CONCEITOS ADOTADOS

No presente item serão definidas as condições estudadas para a futura
Concessão dos serviços de manejo de resíduos e de limpeza urbana do
Município de Suzano.
O capítulo anterior forneceu a este estudo de PMI, as atuais condições dos
serviços ora em execução.
Na definição dos conceitos, que nortearão a futura Concessão, foi também
levado em consideração a necessidade de abranger as diretrizes definidas no
Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Suzano que
atualmente, por motivos contratuais, não estão sendo realizados.
Entretanto é fundamental que seja citado que esta ausência de atendimento
pleno ao PMGIRS, no atual contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Suzano e a empresa Pioneira – Saneamento e Limpeza Urbana, se dá
basicamente em função de que este contrato foi realizado antes da
promulgação do PMGIRS revisado de 2018.
Desta maneira, para o futuro contrato de Concessão, foi adotado um escopo de
trabalho, composto por basicamente quatro itens principais, a saber:
a.

Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Domiciliares:

Englobarão a coleta de resíduos sólidos domiciliares e os da seletiva, a de
feiras livres, a unidade de transbordo (ou de transferência) dos resíduos e o
destino final dos mesmos.
Também serão considerados no item em questão a eventual disponibilidade
para a implantação de uma unidade de compostagem para os resíduos gerados
nas feiras livres existentes no Município, de uma unidade de geração de
energia elétrica, o rearranjo da coleta em locais de difícil acesso e
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fornecimento, higienização e manutenção de contentores de 1.000 litros em
PEAD.
b.

Serviços de Limpeza Urbana:

Considerando os serviços de varrição manual e mecanizada, de vias e de
praças públicas, os serviços de roçada manual e mecanizada, os serviços de
capina (tanto manual como mecanizada também), os serviços de raspagem de
vias, a limpeza e desobstrução de bocas de lobo, a pintura de guias e postes, a
implantação e operação de Ecopontos e o manejo de resíduos de cemitérios,
sendo estes dois últimos definidos no PMGIRS, e o fornecimento de equipe de
serviços gerais.
Inequivocamente podem e devem ser incluídos neste tópico de limpeza
urbana, os serviços de fornecimento e remoção de caçambas metálicas, para a
remoção de resíduos de construção civil e ainda dar o destino final adequado a
estes resíduos.
Também será prevista a implantação e higienização de papeleiras na região
central da cidade e o fornecimento de contentores em PEAD distribuídos pela
cidade.
c.

Serviços de Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde:

Considerando a retirada dos mesmos junto aos geradores públicos apenas, e
seu tratamento e disposição final dos resíduos.
d.
1.8

Apoio à Educação Ambiental no Município.
ORIGEM E PERICULOSIDADE DOS RESÍDUOS

No caso específico dos serviços componentes da presente PMI, serão
considerados os resíduos das Classes I e II, conforme definidos pela NBR
10.004/2004.
Os de classe I estão associados aos serviços de coleta, transporte, tratamento
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e destinação final dos resíduos de serviços de saúde.
Podem ser incluídos também os resíduos de cemitérios que tiverem contato
com corpos sepultados, sendo que os serviços gerais de limpeza das unidades,
assim como os serviços de poda de árvores e jardins, não se enquadram nesta
classe, mas sim na de número II.
Os resíduos da classe II podem ser divididos em duas sub classes:
•

II A - referente aos resíduos não inertes e não perigosos, englobando os
resíduos coletados no Município, originários da coleta, varrição e demais
serviços;e

•

II B - resíduos inertes e não perigosos, como os da construção civil.

1.9

EVOLUÇÃO POPULACIONAL

1.9.1 População Censos de 1970 a 2019
De acordo com os dados censitários do período compreendido entre os últimos
cinquenta

anos,

a

população

total

de

Suzano

teve

um

crescimento

significativo, passando de pouco mais de 55.000 habitantes em 1970 para
quase 300.000 habitantes em 2019.
Este crescimento populacional ocorreu com mais intensidade no período de
1970 a 2000, coincidente com a grande variação populacional notada na
Região Metropolitana de São Paulo, e também do Brasil, e diminuindo
significativamente a partir de 2000 até o presente momento.
A tabela seguinte apresenta os dados populacionais no período entre 1970 e
2019.
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Tabela 29 – Evolução da População de Suzano (1970 a 2019)

POPULAÇÃO (em habitantes)
ANO
TOTAL

URBANA

RURAL

1970

55.460

33.788

21.672

1980

101.056

95.152

5.904

1991

158.839

152.003

6.836

2000

228.690

221.423

7.267

2010

262.568

253.328

9.240

2019

297.637

(1)

(1)

(1) - Para 2019 não há informações sobre populações urbanas e rurais
Fonte : IBGE - Tabelas de População Residente

É importante ressaltar que no ano de 2019 o IBGE forneceu apenas a
população total residente de Suzano, motivo pelo qual não há informações
sobre as populações urbanas e rurais.
Quando se analisa a distribuição populacional no período avaliado, nota-se
uma

redução

significativa

da

população

rural,

que

no

ano

de

1970

representava quase 40% da população total do Município, e que alcançou
valores da ordem de pouco mais de 3,5% de todo o contingente habitacional
atualmente.
Basicamente esta redução significativa da população rural é devida às divisões
ocorridas entre 1979 e 1991, onde a área urbana foi expandida, incorporando
aí partes significativas da área rural.
A tabela seguinte apresenta esta distribuição da população.
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Tabela 30 – Distribuição da População de Suzano
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO (%)
ANO
TOTAL

URBANA

RURAL

1970

100,00

60,92

39,08

1980

100,00

94,16

5,84

1991

100,00

95,70

4,30

2000

100,00

96,82

3,18

2010

100,00

96,48

3,52

Fonte : IBGE - Tabelas de População Residente

1.9.2 Evolução Populacional de 1970 a 2019
No período compreendido entre 1970 e 2010, houve crescimento percentual
expressivo entre os anos de 1970 a 1991, com valores anuais da ordem de 4 a
6,2 % ao ano.
A população urbana, no período, se manteve em um crescimento médio da
ordem de quase 5% ao ano, o que sem dúvida, nos dias de hoje, pode ser
considerado muito alto.
A realidade atual demonstra valores percentuais de crescimento ao ano de
menos de 1,50%, considerando-se apenas populações urbanas, valor este que
se aproxima das evoluções demonstradas pela Fundação SEADE (órgão do
governo do estado de São Paulo) que especificamente para Suzano, fixa um
crescimento da ordem de 1,05% ao ano.
A tabela seguinte apresenta a evolução da população do Município ao longo
dos últimos cinquenta anos.
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Tabela 31 – Evolução das Populações Totais, Urbanas e Rurais de Suzano – 1970 a 2019
EVOLUÇÃO POPULACIONAL (% ao ano)
PERÍODO
TOTAL

URBANA

RURAL

1970-1980

6,18

10,91

(2)

1970-1991

5,14

7,42

(2)

1970-2000

4,84

6,47

(2)

1970-2010

3,96

5,17

(2)

1970-2019

3,49

(1)

(1)

1980-1991

4,20

4,35

1,34

1980-2000

4,17

4,31

1,04

1980-2010

3,23

3,32

1,5

1980-2019

2,81

(1)

(1)

1991-2000

4,13

4,27

0,68

1991-2010

2,68

2,72

1,6

1991-2019

2,27

(1)

(1)

2000-2010

1,39

1,36

2,43

2000-2019

1,40

(1)

(1)

2010-2019

1,40

(1)

(1)

(1) - Valores não disponibilizados
(2) - Valores Desprezados

1.9.3 Evolução Populacional Adotada
Para a definição da população de Suzano, no período compreendido pelos
próximos 30 anos, foi utilizado o critério do crescimento geométrico, para uma
primeira estimativa, com os valores previstos para o incremento anual dos
mesmos, e valendo-se da seguinte fórmula matemática:
Evolução={(Pn/P0)½)-1}x100
Esta evolução populacional, além de se valer da variação geométrica da
população, em períodos anteriores, também procurou aferir em dois Órgãos de
alto nível de confiança (IBGE e Fundação SEADE).
Conforme a Tabela constante do item anterior (evolução populacional), que
abordou o crescimento das populações total, urbana e rural do Município, foi
desenvolvido um estudo avaliativo de qual seria o melhor dimensionamento da
67

população local.
Ainda pela Tabela, o valor médio de crescimento da população nos últimos
vinte anos, alcançou para a população total como para a urbana, valores
respectivos no período considerado de 1,39% ao ano e 1,40% ao ano.
Nesta mesma tabela, denotou-se que a população rural cresceu 2,43% ao ano,
no mesmo período.
No entanto este crescimento para Suzano não é significativo, vez que em
2010, a população rural representava tão somente 3,52% da população total
do Município.
Desta

forma,

foi

considerado

o

crescimento,

para

os

efeitos

de

dimensionamento, apenas o da população urbana.
O IBGE e a Fundação SEADE, conforme já citado, apresentam valores muito
próximos de crescimento anual da população, de acordo com a perspectiva
atual de evolução. Com valores da ordem de 1,05% ao ano no Município e
região, sendo que para a região metropolitana de São Paulo, como um todo,
esta variação está próxima de 0,81% ao ano.
Com base nos estudos levados a efeito para esta PMI, e mais as perspectivas
do IBGE e da Fundação SEADE, adotou-se para o crescimento de Suzano nos
próximos anos, a seguinte evolução:
•

Do 1º ao 5º ano da concessão – 1,036% ao ano;

•

Do 6º ao 16º ano da concessão – 1,000% ao ano;

•

Do 17º ao 23º ano da concessão – 0,900 % ao ano; e

•

Do 24º ao 30º ano da concessão – 0,850 % ao ano.
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A tabela seguinte apresenta a evolução da população do Município de Suzano
estimada para os próximos 30 anos.

Tabela 32 – Evolução das Populações Totais, Urbanas e Rurais de Suzano – 1970 a 2019
ANO

EVOLUÇÃO
(variação ao ano)

POPULAÇÃO
(habitantes)

2020

1,0136

301.685

2021

1,0136

305.788

2022

1,0136

309.946

2023

1,0136

314.162

2024

1,0136

318.434

2025

1,0100

321.619

2026

1,0100

324.835

2027

1,0100

328.083

2028

1,0100

331.364

2029

1,0100

334.678

2030

1,0100

338.024

2031

1,0100

341.405

2032

1,0100

344.819

2033

1,0100

348.267

2034

1,0100

351.750

2035

1,0090

354.915

2036

1,0090

358.110

2037

1,0090

361.333

2038

1,0090

364.585

2939

1,0090

367.866

2040

1,0090

371.177

2041

1,0090

374.517

2042

1,0090

377.888

2043

1,0085

381.100

2044

1,0085

384.339

2045

1,0085

387.606

2046

1,0085

390.901

2047

1,0085

394.223

2048

1,0085

397.574

2049

1,0085

400.954
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1.10 CÁLCULO DOS COEFICIENTES “PER CAPITA”
Um dos fatores fundamentais para o cálculo da quantidade de resíduos sólidos
domiciliares de um determinado Município é o coeficiente “per capita” de
geração diária destes resíduos.
No caso de Suzano, a avaliação foi feita com base nos valores mensais
medidos da coleta domiciliar e comparado à população residente no Município.
Atualmente é coletada mensalmente o total de 7.107,96 toneladas de
resíduos, equivalente a 272,54 t/dia de resíduos domiciliares.
Conforme estimativa da população de Suzano para o ano de 2019, fornecida
pelo IBGE, a população residente era de 297.637 habitantes, resultando em
um coeficiente “per capita” de 0,91 kg/hab/dia, alcançado ao final do plano o
total de 1,00 kg/hab/dia.
Este valor foi adotado como o inicial para o cálculo das quantidades de
resíduos que serão estimadas para os próximos 30 anos.
Um fator que ocorre em Municípios, onde já existe uma coleta seletiva
desenvolvida, é a redução destes valores “per capita” em função da
quantificação ou da estimativa melhor estruturada, da quantidade de resíduos
que serão considerados como passíveis de reciclagem e que por sua vez, não
serão encaminhados a aterros sanitários.
Atualmente,

apenas

uma

equipe

faz

a

coleta

seletiva

do

Município,

encaminhando os resíduos a uma cooperativa local (Univence), não sendo
possível uma estimativa precisa do total de resíduos coletados.
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Esta PMI indica para o Município de Suzano, o crescimento da coleta seletiva,
em modo gradual, no sentido de se estimar ao longo do período, quantidades
da ordem de até 5% dos resíduos domiciliares coletados.
Dentro desta graduação adotada, é previsto que:
•

Do 1º ao 5º ano, a coleta seletiva represente 1% de todos os resíduos
coletados;

•

Do 6º ao 13º ano, a coleta seletiva represente 2% de todos os resíduos
coletados;

•

Do 14º ao 21º ano, a coleta seletiva represente 3% de todos os resíduos
coletados;e

•

Do 22 ano até o final do plano, a coleta seletiva represente 5% de todos
os resíduos coletados.

A tabela mostrada a seguir, apresenta a variação dos coeficientes “per capita”
ao longo do período de 30 anos.
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Tabela 33 – Evolução das Populações Totais, Urbanas e Rurais de Suzano – 1970 a 2019
ANO

EVOLUÇÃO
(variação ao ano)

POPULAÇÃO
(habitantes)

PER CAPITA
(kg/hab/dia)

2020

1,0136

301.685

0,9100

2021

1,0136

305.788

0,9100

2022

1,0136

309.946

0,9100

2023

1,0136

314.162

0,9100

2024

1,0136

318.434

0,9100

2025

1,0100

321.619

0,9500

2026

1,0100

324.835

0,9500

2027

1,0100

328.083

0,9500

2028

1,0100

331.364

0,9500

2029

1,0100

334.678

0,9500

2030

1,0100

338.024

0,9500

2031

1,0100

341.405

0,9500

2032

1,0100

344.819

0,9500

2033

1,0100

348.267

0,9500

2034

1,0100

351.750

0,9500

2035

1,0090

354.915

0,9750

2036

1,0090

358.110

0,9750

2037

1,0090

361.333

0,9750

2038

1,0090

364.585

0,9750

2939

1,0090

367.866

0,9750

2040

1,0090

371.177

0,9750

2041

1,0090

374.517

0,9750

2042

1,0090

377.888

1,0000

2043

1,0085

381.100

1,0000

2044

1,0085

384.339

1,0000

2045

1,0085

387.606

1,0000

2046

1,0085

390.901

1,0000

2047

1,0085

394.223

1,0000

2048

1,0085

397.574

1,0000

2049

1,0085

400.954

1,0000
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É importante também salientar que neste total do “per capita”, também estão
incluídos os resíduos resultantes dos serviços de limpeza urbana, tais como os
do produto da varrição, da capinação e de roçagem de vias públicas, e outros
gerados nestes serviços, desde que sejam enquadrados como da Classe II A,
ou seja, resíduos não inertes e não perigosos.

1.11 QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS A SEREM GERADOS
Para os próximos 30 anos, de posse dos valores de população calculados,
através da evolução populacional prevista, e os valores “per capita”, também
calculados, pode-se fazer a primeira avaliação do total de resíduos sólidos
domiciliares que serão gerados em Suzano.
A Tabela seguinte apresenta os valores calculados.
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Tabela 34 – Evolução das Populações Totais, Urbanas e Rurais de Suzano – 1970 a 2019
ANO

EVOLUÇÃO
(variação ao ano)

POPULAÇÃO
(habitantes)

PER CAPITA
(kg/hab/dia)

RESÍDUOS DIA RESÍDUOS MÊS
(kg)
(t)

2020

1,0136

301.685

0,9100

274.533,23

7.159,83

2021

1,0136

305.788

0,9100

278.266,88

7.257,20

2022

1,0136

309.946

0,9100

282.051,31

7.355,90

2023

1,0136

314.162

0,9100

285.887,20

7.455,94

2024

1,0136

318.434

0,9100

289.775,27

7.557,34

2025

1,0100

321.619

0,9500

305.537,77

7.968,43

2026

1,0100

324.835

0,9500

308.593,15

8.048,11

2027

1,0100

328.083

0,9500

311.679,08

8.128,59

2028

1,0100

331.364

0,9500

314.795,87

8.209,88

2029

1,0100

334.678

0,9500

317.943,83

8.291,98

2030

1,0100

338.024

0,9500

321.123,27

8.374,89

2031

1,0100

341.405

0,9500

324.334,50

8.458,64

2032

1,0100

344.819

0,9500

327.577,85

8.543,23

2033

1,0100

348.267

0,9500

330.853,62

8.628,66

2034

1,0100

351.750

0,9500

334.162,16

8.714,95

2035

1,0090

354.915

0,9750

346.042,51

9.024,79

2036

1,0090

358.110

0,9750

349.156,89

9.106,01

2037

1,0090

361.333

0,9750

352.299,30

9.187,97

2038

1,0090

364.585

0,9750

355.469,99

9.270,66

2939

1,0090

367.866

0,9750

358.669,22

9.354,09

2040

1,0090

371.177

0,9750

361.897,25

9.438,28

2041

1,0090

374.517

0,9750

365.154,32

9.523,22

2042

1,0090

377.888

1,0000

377.887,91

9.855,32

2043

1,0085

381.100

1,0000

381.099,96

9.939,09

2044

1,0085

384.339

1,0000

384.339,31

10.023,57

2045

1,0085

387.606

1,0000

387.606,19

10.108,77

2046

1,0085

390.901

1,0000

390.900,84

10.194,69

2047

1,0085

394.223

1,0000

394.223,50

10.281,35

2048

1,0085

397.574

1,0000

397.574,40

10.368,74

2049

1,0085

400.954

1,0000

400.953,78

10.456,87

Deve ser deduzido deste total, a parcela prevista de resíduos passíveis de
reciclagem a serem realizados através da coleta seletiva e encaminhados a
uma unidade de triagem, conforme os percentuais citados no item 4.4.
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As parcelas da coleta seletiva a serem deduzidas do total calculado, são
mostradas na próxima tabela.
Tabela 35 – Parcelas da Coleta Seletiva a Serem Deduzidas

ANO

POPULAÇÃO
(habitantes)

RESÍDUOS MÊS
(t)

COLETA
SELETIVA
(t)

TRATAMENTO
RESÍDUOS
DOMICILIARES
(t)

2020

301.685

7.159,83

71,60

7.088,23

2021

305.788

7.257,20

72,57

7.184,63

2022

309.946

7.355,90

73,56

7.282,34

2023

314.162

7.455,94

74,56

7.381,38

2024

318.434

7.557,34

75,57

7.481,77

2025

321.619

7.968,43

159,37

7.809,06

2026

324.835

8.048,11

160,96

7.887,15

2027

328.083

8.128,59

162,57

7.966,02

2028

331.364

8.209,88

164,20

8.045,68

2029

334.678

8.291,98

165,84

8.126,14

2030

338.024

8.374,89

167,50

8.207,40

2031

341.405

8.458,64

169,17

8.289,47

2032

344.819

8.543,23

170,86

8.372,37

2033

348.267

8.628,66

258,86

8.369,80

2034

351.750

8.714,95

261,45

8.453,50

2035

354.915

9.024,79

270,74

8.754,04

2036

358.110

9.106,01

273,18

8.832,83

2037

361.333

9.187,97

275,64

8.912,33

2038

364.585

9.270,66

278,12

8.992,54

2939

367.866

9.354,09

280,62

9.073,47

2040

371.177

9.438,28

283,15

9.155,13

2041

374.517

9.523,22

285,70

9.237,53

2042

377.888

9.855,32

492,77

9.362,55

2043

381.100

9.939,09

496,95

9.442,13

2044

384.339

10.023,57

501,18

9.522,39

2045

387.606

10.108,77

505,44

9.603,33

2046

390.901

10.194,69

509,73

9.684,96

2047

394.223

10.281,35

514,07

9.767,28

2048

397.574

10.368,74

518,44

9.850,30

2049

400.954

10.456,87

522,84

9.934,03
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1.12 SISTEMA PROPOSTO
1.12.1

Manejo de Resíduos Sólidos

Para este item de manejo de resíduos sólidos, são considerados:
•

Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares;

•

Coleta Seletiva;

•

Limpeza e lavagem de Feiras Livres;

•

Unidade de Transferência de Resíduos Domiciliares;

•

Unidade de Destino Final de Resíduos;

•

Unidade de Compostagem de Resíduos de Feiras Livres;

•

Unidade de Tratamento de Resíduos com Geração de Energia Elétrica;

•

Coleta de Resíduos Domiciliares em Locais de Difícil Acesso; e

•

Fornecimento, Higienização e Manutenção de Contentores de 1000 litros.

Nos itens seguintes apresentam-se o dimensionamento dos recursos materiais
e humanos para cada uma das atividades, assim como os critérios básicos
adotados para cada um dos itens componentes da futura Concessão.
1.12.1.1

Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares

A experiência demonstra que alterações de frequência e de período em
sistemas de coleta de lixo devem sempre ser evitados no sentido de não
causar transtornos aos munícipes.
Atualmente, conforme citado no capítulo 3, a distribuição da coleta de resíduos
sólidos domiciliares em Suzano se dá no processo porta a porta, tanto no
período diurno como noturno e com frequências diárias e alternadas.
O Município tem este serviço realizado através de trinta e seis setores de
coleta, com a seguinte distribuição, 13 setores noturnos e 23 setores diurnos.
Os noturnos apresentam frequência diária em cinco setores e frequência
alternada distribuídos igualmente com quatro setores coletados às segundas,
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quartas e sextas feiras e outros quatro às terças, quintas e sábados.
Por sua vez, os setores diurnos apresentam apenas coletas alternadas, sendo
que doze setores são atendidos às segundas, quartas e sextas feiras e onze
setores às terças, quintas e sábados de cada semana.
Como o sistema está bem dimensionado, no que se refere ao atendimento à
população, não haverá alteração para o início do futuro contrato de Concessão
no que se refere ao atendimento dos setores de coleta do Município de Suzano.
Deverão ser colocados à disposição dos serviços, um mínimo de treze
caminhões coletores compactadores, sendo três com caixa compactadora de
19 m³ e outros dez com caixa compactadora de 15m³, sendo que destes
últimos, dois ficarão como reserva técnica.
Cada veículo terá uma equipe composta de um motorista e três coletores de
resíduos (além dos reservas), que serão acompanhados por dois fiscais de
coleta (um por período) e mais um encarregado geral.
Desta forma, a equipe responsável pela coleta dos resíduos será composta por
um encarregado geral dos serviços de coleta, dois fiscais de coleta (um diurno
e outro noturno), vinte e um motoristas (doze diurnos, nove noturnos e mais
dois reservas) e sessenta e três coletores (trinta e seis diurnos, vinte e sete
noturnos e mais seis reservas).
1.12.1.2

Coleta Seletiva

De acordo com a definição contida no Plano Municipal Integrado de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Suzano, uma das diretrizes aprovadas
está associada ao aumento da coleta seletiva em Suzano.
Em princípio deve ser adotado o crescimento de uma para cinco equipes de
coleta seletiva, aumentando em muito o que atualmente ocorre.
Desta

forma,

cada

equipe

será

composta

por

um

caminhão

coletor
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compactador, com capacidade de 15 m³, ou então podendo ser adotado
caminhão com baú de 40 m³, com uma equipe composta de um motorista e
dois coletores de resíduos passíveis de reciclagem.
Atualmente apenas uma equipe realiza estes serviços, será necessário que a
Prefeitura Municipal de Suzano, junto com a futura Concessionária, redefina os
setores de coleta assim como suas frequências, para que de alguma forma,
todos os bairros do Município tenham atendimento.
Os resíduos assim coletados serão encaminhados a uma central de triagem, a
ser operada por cooperativa de catadores, onde os resíduos serão após sua
separação, prensagem e estocagem, comercializados.
Os rejeitos que serão trazidos junto com estes resíduos serão estocados em
caçambas metálicas e encaminhados a destino final adequado.
Faz parte do escopo deste item, a implantação de uma unidade de triagem de
resíduos passíveis de reciclagem, no sentido de aumentar a capacidade de
separação e de eficiência das frações a serem separadas neste processo.
1.12.1.3

Limpeza e Lavagem de Feiras Livres

Corresponde aos serviços de limpeza dos resíduos encontrados no solo destes
locais, de sua retirada e do destino final adequado destes resíduos.
Em princípio estas feiras serão limpas com a utilização de varredores alocados
nos setores onde encontram-se as feiras, assim como de novas equipes de
limpeza.
Os caminhões coletores compactadores, também da coleta diurna (ou noturna
em apenas dois casos) serão responsáveis pela retirada destes resíduos, após
a coleta nos respectivos setores.
Serão necessários mais dois veículos compactadores, para atendimento
completo às vinte e duas feiras realizadas semanalmente no Município,
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conforme frequência atual, e mais quatro varredores.
Os resíduos destas feiras serão encaminhados a uma unidade específica de
produção de compostos orgânicos, uma vez que não apresentam problemas de
contaminação e poderão produzir um composto de excelente qualidade.
Além dos equipamentos de coleta, em função da quantidade de feiras em um
único dia (cinco delas aos domingos), serão alocados aos serviços mais dois
caminhões irrigadeira, onde além da lavagem de toda a área da feira, ainda
farão a aplicação de detergentes nos locais onde são comercializados pescados
e aves.
Cada equipe de lavagem será composta por um motorista e um ajudante geral.
1.12.1.4

Unidade de Transferência de Resíduos Sólidos Domiciliares

Será necessário que seja mantida no contrato futuro de Concessão, uma
unidade de transferência de resíduos sólidos domiciliares, para que deste
ponto sejam encaminhados ao destino final adequado.
Como busca pela redução de resíduos a serem depositados em aterro
sanitário, e, ao mesmo tempo, para que seja possível a implantação de uma
unidade de geração de energia elétrica, este local deverá ter, dentro da
Concessão, um período previsto de até cinco anos após a assinatura do
contrato de Concessão.
Neste período, esta unidade deverá continuar atendendo aos serviços,
rigorosamente como está atuando, com os recursos materiais existentes e com
no mínimo, a mesma equipe atual do local.
No futuro, ou seja, após a implantação de uma unidade de geração de energia
elétrica, este local poderá ser desativado, uma vez que os rejeitos desta
unidade (cinzas resultantes do processo), assim como os da unidade de
triagem de resíduos passíveis de reciclagem, assim como os da unidade de
compostagem de resíduos de feiras livres e ainda de materiais orgânicos
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derivados de serviços de podas de jardins e de capinação e raspagem, serão
encaminhados diretamente destes mesmos locais para um destino final
adequado.
Inequivocamente, esta unidade de transferência poderá ser mantida operando
após o quinto ano da concessão em outros serviços ou contratos, excluído
destes os da Concessão de Suzano.
1.12.1.5

Unidade de Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos

Da unidade de transbordo, os serviços de transporte e de destino final de
resíduos domiciliares gerados em Suzano continuarão sendo encaminhados
para o Município de Jambeiro, em um aterro sanitário particular (95 km de
distância), uma vez que no Município não possui local para tal serviço.
Em função da implantação de uma unidade de tratamento de resíduos com
geração de energia elétrica no futuro contrato de Concessão, até o quinto ano
após a assinatura do Contrato, nos primeiros cinco anos esta atividade
continuará sua operação do mesmo modo que é exercida atualmente, no que
se refere aos veículos de transporte e equipe.
Neste período, deverão ser alocadas aos serviços seis carretas de 55 m³ cada,
podendo sofrer acréscimos em função do crescimento da geração de resíduos
no Município.
1.12.1.6

Unidade de Compostagem de Resíduos de Feiras Livres

Compostagem pode ser definida como um processo anaeróbio controlado,
desenvolvido a partir de uma colônia diversificada de microorganismos,
efetuados em fases distintas, sendo a primeira quando ocorrem as reações
bioquímicas mais intensas (termofílicas) e, a segunda, quando ocorre o
processo de umificação (definição dada por JT Pereira Neto em 1987, no livro
Manual de Compostagem – UNICEF).
Este processo ocorre no ambiente, de maneira comumente definida como
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degradação de matéria orgânica, e que através de técnica desenvolvida pelo
homem para acelerar esta decomposição resultou na produção de compostos
orgânicos, que em resumo é o produto estabilizado e higienizado e ainda
considerado altamente benéfico para a produção vegetal.
Dois diplomas legais do Brasil abordam de maneira objetiva todo o processo de
compostagem, a Lei 11.445/2007 – Lei do Saneamento, a qual estabelece
entre suas atividades o tratamento de resíduos domésticos, daqueles oriundos
da

limpeza

pública

de

vias

e

logradouros

públicos,

inclusive

para

a

compostagem.
Posteriormente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010)
considerou entre suas definições a compostagem como uma forma de destino
final ambientalmente adequado para os resíduos sólidos domiciliares, e coloca
como atribuição do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo
de resíduos, a compostagem dos orgânicos e a articulação com os agentes
econômicos e sociais para a utilização do composto produzido.
No caso específico de Suzano, que possui uma coleta indiferenciada (resíduos
secos e úmidos juntos), resulta que em uma massa de resíduos que requer
uma unidade de separação de resíduos de grande porte, para o atendimento
da quantidade diária coletada, e pior pelos motivos adiante explicitados haverá
um composto de baixa qualidade e ainda por cima contaminado, totalmente
impróprio para qualquer tipo de aproveitamento na agricultura.
Ainda nesta coleta indiferenciada, há um excesso de gorduras (resultante de
restos de alimentos) que liberam ácidos graxos, que além de retardar o
processo de compostagem, também prejudicam o composto.
Também neste processo de coleta indiferenciada, há que ser considerada a
contaminação da massa de resíduos, levando em conta a existência de papéis
usados de banheiros, fraldas e outros materiais indesejáveis à produção de um
composto adequado para utilização em jardins ou então na área agrícola.
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Desta maneira o que é proposto para a futura Concessão, é a implantação de
uma unidade de compostagem, utilizando resíduos resultantes de:
•

Geradores comerciais e de serviços como feiras, mercados, e varejões
principalmente;

•

Atividades de poda, remoção de galhos de árvores e de jardinagem
pública e privada.

Para esta unidade específica de produção de composto orgânico, advindos
exclusivamente dos locais acima citados, é proposta uma unidade de
compostagem mecanizada, onde serão instalados os equipamentos mecânicos
para a preparação bruta do composto, que será dotada de uma moega de
recepção de resíduos, diversos transportadores de correia (esteiras), ligando
estes equipamentos, uma pequena plataforma de separação de resíduos
indesejáveis ao processo, um moinho de martelo para a trituração do material
advindo da coleta, e o encaminhamento deste futuro composto para as leiras
diretamente no solo, onde serão curadas a descoberto.
Normalmente o tempo de permanência deste composto ao tempo, com
revolvimento das leiras frequentemente varia entre 60 e 100 dias.
Ao final deste tempo, o composto produzido é peneirado e já considerado apto
para ser encaminhado à fertilização dos solos agricultáveis.
Este item especificamente é definido em função das exigências contidas no
PMGIRS atualizado em 2018.
Em seguida é apresentado um estudo preliminar de como poderá ser esta
unidade.
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Figura 10- Unidade para Compostagem
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1.12.1.7

Unidade de Tratamento com Geração de Energia Elétrica

O PMGIRS de Suzano, em sua revisão de novembro de 2018, executou um
ensaio gravimétrico dos resíduos coletados no Município, chegando a valores
aproximados de frações da massa de lixo coletada, representando um total de
resíduos orgânicos da ordem de 50%, de passíveis de reciclagem em 20% e de
rejeitos e materiais impróprios dos restantes 30%, sem considerar as perdas
inerentes de separação.
Com base no aspecto acima referenciado, haverá a obrigatoriedade por parte
do futuro Concessionário, de implantar uma unidade para o tratamento e a
geração de energia elétrica, aproveitando como matriz para esta mesma
geração, os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Suzano.
Associado a esta obrigatoriedade de implantar a unidade, há que se referir ao
quanto de rejeitos deverão ser encaminhados a aterro sanitário, que sejam
resultantes de frações da massa de lixo que possam vir a ser considerada
inapropriada para o aproveitamento energético.
A Concessionária deverá oferecer obrigatoriamente uma redução mínima de
60%, em toda a massa de resíduos adentrantes à geração de energia,
mediante processos adequados, resultando num volume máximo a ser
descartado em aterro de 40% de todo resíduo recebido.

Inclusive, de

tecnologia associada à redução de massa. Neste total serão considerados os
valores de rejeitos do processo e os eventuais produtos a serem encaminhados
para reciclagem.
Além desta unidade de geração de energia, haverá também a obrigatoriedade
da implantação de uma unidade de triagem dos resíduos coletados no
Município.
Esta

triagem

deverá

ser

o

máximo

possível

mecanizada,

e

possuir

equipamentos apropriados de recepção dos resíduos, rasga sacos, peneira
rotativa (ou tromel), e demais unidades que propiciem a separação adequada
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das diversas frações que serão encaminhadas para a produção de energia.
A separação dos resíduos, após a saída da peneira rotativa, poderá ser
manual, e daí, para prensagem, pesagem e estocagem destes materiais para
reciclagem.
Também é necessário que no início do contrato, a Concessionária realize um
ensaio gravimétrico e granulométrico da massa de resíduos de Suzano, e, que
obrigatoriamente esteja de acordo com os preceitos da NBR 10.004 da ABNT.
Importante salientar que a localização desta unidade, deverá considerar a
distância entre a fonte geradora dos resíduos e o local da efetiva atividade de
geração de energia elétrica.

85

Figura 11- Unidade de Separação de Resíduos
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1.12.1.8

Coleta de Resíduos Domiciliares em Locais de Difícil Acesso

Considera-se locais de difícil acesso, aqueles que impõem dificuldades ao
acesso de veículos coletores compactadores convencionais.
São locais associados a sub moradias ou então na zona rural do Município,
onde normalmente as vias públicas não são pavimentadas.
Neste serviço, serão fornecidas caçambas metálicas de 5 m³ cada, e a retirada
das mesmas dar-se-á através de caminhões dotados de poli guindaste.
A equipe será composta de um motorista e de um ajudante geral de serviços.
Os resíduos coletados neste serviço serão encaminhados para a unidade de
transbordo, para depois serem encaminhados a destino final em aterro
sanitário.
1.12.1.9

Fornecimento, Higienização e Manutenção de Contentores

de 1000 litros
No intuito de propiciar a melhoria qualitativa dos serviços de coleta de resíduos
sólidos domiciliares em Suzano, serão implantados contentores de 1.000 litros,
em uma quantidade de até 1800 unidades.
Serão fabricados em PEAD – Polietileno de Alta Densidade, sobre quatro
rodízios metálicos e ficarão estacionados na via pública, no sentido de
proporcionar a menor distância possível para que seja depositado o resíduo
dos moradores.
Estes contentores serão implantados em um período de até cinco anos, a uma
proporção de 360 contentores a cada ano, em locais que serão definidos pela
concessionária, com apoio dos técnicos da Prefeitura Municipal de Suzano.
A higienização destes contentores será feita através de um caminhão lavador
ou então através de uma lavagem manual nas instalações da garagem da
Concessionária.
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1.12.2

Serviços de Limpeza Urbana

1.12.2.1

Varrição Manual

Deverão atender mensalmente a quantidade de 6.000 km de guias de sarjetas
varridas, representando cerca de 3.000 km de eixo de vias varridas.
A frequência de atendimento, assim como os setores de varrição atual deverão
ser mantidos no Contrato de Concessão.
São previstos quarenta e seis varredores, sendo que seis deles trabalham no
período noturno. Além dos varredores estarão também à disposição destes
serviços mais dois fiscais de turma.
Trabalharão em regime de duplas, sendo que cada uma delas deverá estar
composta de um lutocar, vassourões, vassouras pequenas, pás e de sacos de
lixo para o armazenamento dos resíduos coletados.
Os resíduos ensacados serão armazenados em locais adequados e retirados
para destino final por um caminhão coletor compactador que opera no setor,
ou então por um veículo da frota da concessionária para atendimento desta
retirada.
1.12.2.2

Varrição Mecanizada

Estes serviços serão realizados com a utilização de uma varredeira do tipo
montada sobre chassis de caminhão.
A equipe de operação será composta de um motorista / operador do veículo e
de um ajudante geral de serviços.
Deverão ser varridos semanalmente, em diversas frequências (inclusive nas
hoje adotadas) cerca de 136 quilômetros de sarjetas, equivalendo a cerca de
580 quilômetros por mês.
Os serviços serão realizados de segunda feira a sábado, sempre no período
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diurno.
1.12.2.3

Varrição de Praças e Parques

Estes serviços serão realizados por duas equipes distintas.
Uma delas para o atendimento das praças centrais do Município (João Pessoa,
Expedicionários e das Flores), com uma varrição no período diurno e um
repasse no período vespertino / noturno.
Esta primeira equipe será composta de um fiscal e de cinco varredores, e
deverá realizar o total de 840.000 m² por mês.
A segunda das equipes atenderá ao Parque Max Fefer, e será composta por um
fiscal, um roçador e por três varredores. A área objeto desta segunda equipe
será de cerca de 260.000m² por mês.
Portanto o total estimado para estes serviços será de 1.100.000 m²
mensalmente.
Os

resíduos

destes

locais

serão

retirados

por

um

caminhão

coletor

compactador que atue no setor dos serviços.
1.12.2.4

Roçada Manual e Mecanizada

Estes serviços deverão ser realizados de segunda a sexta feira, em frequência
a ser definida pela futura Concessionária, com apoio da Prefeitura Municipal de
Suzano.
Em média atualmente os serviços abrangem cerca de 1.126.000 m² por mês, e
que deverão no mínimo serem mantidos no futuro contrato de Concessão.
Para a execução destes serviços de roçada manual, deverão fazer parte da
equipe, cerca de vinte roçadores, dez ajudantes gerais e dois fiscais. Serão
acompanhados por pelo menos dois caminhões basculantes, com caçamba de
6 m³.
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Por sua vez a roçada mecanizada será realizada utilizando um micro trator,
dotado de roçadeira mecânica acoplada, com uma equipe de um operador e de
mais dois ajudantes gerais de serviços.
1.12.2.5

Capinação Manual e Mecanizada

A quantidade mensal estimada é da ordem de 54.000 m² por mês.
A equipe deverá ser composta de dois fiscais de turma, oitenta capinadores,
três operadores de capinadora mecânica e dez ajudantes gerais.
Deverá ter no mínimo dois caminhões basculantes com caçamba de 6 m³ e
mais três capinadoras mecânicas.
Os locais e a frequência destes serviços deverão ser definidos pela futura
Concessionária, com o apoio da Prefeitura Municipal de Suzano.
1.12.2.6

Raspagem de Vias e Calçadas

A execução destes serviços será realizada com uma equipe composta de três
capinadores / raspadores de vias públicas e de calçadas, e mais uma
capinadora mecânica.
A Concessionária deverá programar esta atividade, no sentido de atender as
necessidades do Município, com o apoio da Prefeitura Municipal de Suzano.
1.12.2.7

Limpeza de Dispositivos de Drenagem

Serão objeto destes serviços, os associados à limpeza de bocas de lobo, bocas
de leão, ramais de ligação e poços de visita do sistema de águas pluviais
existentes na área urbana do Município de Suzano, cujo cadastro e localização
e eventuais prioridades de serviços serão definidas pela futura Concessionária
com o apoio técnico da Prefeitura Municipal de Suzano.
Os recursos ideais para a execução destes serviços devem ser compostos por
um caminhão combinado (vácuo e jato), um caminhão basculante. A equipe
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será composta pelos respectivos motoristas, um fiscal de turma e seis
ajudantes gerais de serviços.
Os resíduos sólidos coletados serão encaminhados para destino final adequado
e os efluentes líquidos gerados nestes dispositivos serão armazenados no
próprio caminhão combinado e no final da jornada diária encaminhados para
tratamento em unidade especializada.
1.12.2.8

Implantação, Operação e Manutenção de Ecopontos

Esta unidade foi determinada pelo PMGIRS de Suzano, revisado no ano de
2018.
Ecoponto pode ser considerado como o local de entrega voluntária de
pequenos volumes de resíduos inertes (geralmente até 1 m³), resultantes de
pequenas reformas residenciais (entulho), de grandes objetos volumosos como
móveis colchões e eletrodomésticos usados e inservíveis, também de materiais
resultantes de processos de podas de árvores e jardins, e ainda de materiais
passíveis de reciclagem, desde que não contaminados com resíduos orgânicos.
A sua principal finalidade é propiciar à população a disposição gratuita destes
resíduos, separando-os por tipo e classe, e acima de tudo, evitando o despejo
desordenado destes resíduos nas vias públicas.
Todos os resíduos de construção civil que poderão ser trazidos para o
Ecoponto, deverão atender obrigatoriamente está previsto na Resolução 307
do CONAMA, que trata exclusivamente deste tipo de resíduos, qualquer que
seja sua classe A, B, C ou D.
Vale repetir que estes resíduos são resultantes de pequenas construções,
reformas, reparos e demolições de obras da construção civil e ainda os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos considerando-se blocos
cerâmicos e de concreto, tijolos, peças de concreto, pedaços de rochas,
madeiras e compensados, forros, argamassas, telhas, vidros, plásticos e
tubulações em geral, fiação elétrica e outros materiais, desde que sejam
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classificados como inertes.
Também poderão ser recebidos os resíduos volumosos não removidos pela
coleta

domiciliar

urbana

de

rotina,

sendo

aí

considerados

móveis

e

equipamentos domésticos inutilizados, embalagens, peças de madeira e
resíduos vegetais resultantes dos processos de poda e de manutenção de
áreas verdes particulares ou públicas, e outros resíduos que se enquadrem
neste processo.
Deve ser avaliado entre a futura Concessionária e a Prefeitura Municipal de
Suzano, se este Ecoponto poderá abrigar grupos locais que possam vir a
desenvolver ações associadas à coleta seletiva de resíduos secos (e não
contaminados).
Em

princípio

pretende

um

Ecoponto

oferecer

algumas

facilidades

aos

residentes de Suzano, considerando pelo menos:
•

Oferecer aos moradores uma nova e adequada alternativa para o
descarte de pequenas quantidades de resíduos vegetais, da construção
civil, volumosos, e até de reciclados, visando por consequência reduzir a
quantidade de destinação final de maneira certa;

•

Minimizar o descarte ilegal de resíduos em pontos da cidade, e também
por consequência evitar, ou pelo menos reduzir muito as atividades da
própria Prefeitura para a retirada destes resíduos;

•

Oferecer oportunidade a alunos das escolas implantadas no Município, a
conhecerem um Ecoponto e daí saber que há sempre um destino correto
aos resíduos, resultando em princípios efetivos e práticos de educação
ambiental;

•

Possibilitar uma conscientização à população que usa o Ecoponto e que
sempre poderão utilizá-lo.

Atualmente em Suzano, são considerados apenas dois Ecopontos, o do Parque
Maria Helena e o de Boa Vista, sendo que este último não será considerado,
uma vez que recebe apenas pneus, e uma empresa já vem retirando para os
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efeitos legais da logística reversa. Portanto, em princípio este fica fora do
escopo de serviços.
De acordo com o PMGIRS revisado de Suzano (2008), há a necessidade da
implantação de mais quatro Ecopontos, além do já existente no Parque Maria
Helena, distribuídos em outras quatro regiões da cidade.
Para cada Ecoponto, deverão ser alocados pelo menos dois ajudantes gerais, e
um fiscal geral de serviços para todas as quatro unidades.
Os horários de operação de cada nova unidade serão de segunda a sexta feira
das 8 ás 15:30 horas e aos sábados das 7 às 11 horas.
Deverão ser instalados ao menos seis caçambas metálicas de 5 m³ em cada
Ecoponto e sua área deverá ser cercada e mantida ao longo da Concessão.
Deverá possuir uma área coberta para guarda de ferramentas e de apoio aos
funcionários.
Para todas as unidades deverá ser colocado à disposição dos serviços um
caminhão dotado de um poli guindaste duplo.
Estas unidades a serem implantadas, serão em próprios municipais, cedidos
em comodato para a Concessionária durante o período contratual, e possuir
uma área mínima de 2.000 m² e acesso adequado para a retirada dos resíduos
encaminhados através de veículos adequados.
1.12.2.9

Coleta de Resíduos de Cemitérios

Serviços determinados também pelo PMGIRS de Suzano (revisão de 2018).
Consta da execução de capinação e roçada nos cemitérios municipais, e sua
respectiva retirada para destino final.
Além dos serviços acima relacionados, serão disponibilizadas caçambas
metálicas de 5 m³, no sentido de possibilitar a retirada de caixões derivados
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de exumações, para destino final adequado, que será tratado como resíduo da
classe I (resíduo perigoso) e em seguida encaminhado para tratamento
através de incineração e posterior destino final das cinzas restantes.
Está prevista a utilização de quatro capinadores / roçadores e, em ocasião de
acúmulo de serviços ou em ocasiões especiais, esta equipe poderá ser
reforçada por outras equipes que operarão no Município.
Os resíduos da Classe I serão retirados por caminhões poli guindastes e os
resíduos da capinação por caminhões coletores compactadores que atendem
ao setor onde estes resíduos serão gerados.
1.12.2.10 Fornecimento de Equipe de Serviços Diversos
Estão previstas 600 papeleiras, que serão implantadas em postes de
iluminação pública ou então, na impossibilidade destes, em pedestais próprios.
Seus bocais para a recepção dos resíduos deverão ter fácil acesso aos
usuários, conter uma chapa metálica para apagar cigarros e ter uma chave
para abertura desta papeleira, que possibilite a retirada dos resíduos e em
seguida a substituição do saco plástico interno.
Deverão ter volume útil de 50 litros e serem produzidas em PEAD ou então em
outro material que seja tecnologicamente adequado.
1.12.2.11 Fornecimento e Higienização de Papeleiras
Será composto pela alocação de uma única equipe, que poderá ser utilizada
pela Concessionária para a execução de serviços gerais e de emergência
dentro do Município de Suzano.
Uma série de serviços gerais podem ser citados, incluindo a pintura de guias e
de postes até a altura de 1,60 metros, serviço ante pichação e outros
compatíveis de apoio à Prefeitura Municipal de Suzano.
A composição desta equipe será de um fiscal de serviços, um motorista, um
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operador de equipamento, seis ajudantes gerais, um caminhão carroceria e
uma retroescavadeira.
1.12.2.12 Retirada de Resíduos Inertes e Disposição Final
Esta atividade se limita ao fornecimento de caçambas metálicas, da coleta
destes resíduos lançados em vias públicas e encaminhamento para recepção
em locais adequados ambientalmente e devidamente licenciados para a
disposição de até 100 toneladas por dia de resíduos inertes gerados nas
atividades da construção civil.
Deverá a Concessionária ser responsável por esta quantidade diária, se
valendo de uma equipe e equipamentos adequados para fazer frente à
demanda estimada de resíduos.
Estes serviços deverão operar de segunda feira a sexta feira das 7:30 às 15:30
e aos sábados da 7às 11 horas.
1.12.3

Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde

1.12.3.1

Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde

Serão retirados os resíduos definidos nas resoluções do CONAMA e da
Vigilância Sanitária, apenas nas classes A (resíduos biológicos), B (resíduos
químicos)

e

E

(perfurocortantes),

gerados

exclusivamente

em

locais

administrados pela inciativa pública locais.
As entidades privadas não serão consideradas no escopo da futura PPP, em
função exclusiva de que não será a Prefeitura que se responsabilizará por esta
coleta, mas o próprio gerador.
Para estes serviços serão alocados um caminhão baú de médio porte, para a
coleta dos grandes geradores e mais dois furgões de pequeno porte.
A equipe de operação destes serviços será composta de dois motoristas e de
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mais dois coletores de resíduos.
Serão transportados para uma unidade de tratamento situada no Distrito
Industrial de Suzano.
1.12.3.2

Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde

O tratamento dos resíduos de serviços de saúde de Suzano será realizado
através do sistema de esterilização em autoclave, para os resíduos A e E, e
através de incineração (destruição térmica) para os resíduos da classe B
(químicos).
Todos os resíduos tratados em autoclave serão encaminhados a uma unidade
de trituração, para a completa descaracterização dos resíduos, e daí
encaminhados para a unidade de transferência de resíduos, para daí ter o
destino final em aterro sanitário, ou então um outro destino adequado.
Os resíduos resultantes da incineração (cinzas) também serão encaminhados a
aterro sanitário.
Estes serviços utilizarão um incinerador e uma autoclave, e deverão ter a
capacidade inicial de tratamento de pelo menos quinhentos quilos por dia,
apenas para a tender à demanda de Suzano;
1.12.4

Apoio à Educação Ambiental

1.12.4.1

Apoio à Educação Ambiental

Estes serviços estarão associados ao Poder Concedente, no que se refere a
noções básicas do meio ambiente e sua relação com os alunos da rede
municipal.
O escopo básico a ser desenvolvido constará de um local para apresentações
básicas de temas do meio ambiente.
A equipe será composta de agentes ambientais e de monitores de meio
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ambiente, que agirão junto à comunidade no sentido de informar os aspectos
mais importantes associados aos serviços de limpeza urbana.
Ademais serão apoiadas as inciativas da PMS, no sentido de fornecer cartilhas
e apresentações aos alunos.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – TERMOS DE REFERÊNCIA
No presente capítulo serão definidos as especificações técnicas e os termos de
referência que nortearão a execução dos serviços citados no capítulo 4 e que
comporão o escopo básico da Concessão.
Serão abordados os aspectos relativos basicamente a quatro itens, que são:
•

Manejo de Resíduos Sólidos Domiciliares;

•

Serviços de Limpeza Urbana;

•

Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde; e

•

Apoio à Educação Ambiental.

1.13 MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
1.13.1

Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares

Estas especificações visam integrar as atividades associadas à coleta e
transporte de resíduos, buscando sempre ações e soluções sustentáveis e
equilibradas

entre

todos

os

entes

envolvidos

(População-Fiscalização

/

Administração Pública / Concessionário de Serviços).
O total mensal estimado para a coleta e transporte de resíduos sólidos
domiciliares, para o primeiro ano da Concessão é da ordem de 7.100 toneladas
por mês.
Para atender a esta quantidade inicial, a frota deverá ser dimensionada para o
atendimento desta demanda, com veículos com capacidade de coleta de 15 e
de 19 m³.
Os locais de difícil acesso serão atendidos de outra maneira e serão
especificadas em item próprio.
O total de veículos dimensionados deverá ter uma reserva técnica de 10%.
Em linhas gerais, os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos

98

domiciliares compreenderão a retirada regular, quer seja diária ou alternada,
em períodos diurnos e noturnos, de todos os resíduos assim qualificados:
•

Resíduos domiciliares, de feiras livres, mercados, de varrição e outros
definidos como classe II A, conforme ABNT 10.004;

•

Resíduos sólidos gerados em estabelecimentos públicos, de prestação de
serviços e comerciais e industriais do tipo domiciliares (em quantidades
compatíveis com o previsto em legislação própria municipal);

•

Restos de limpeza de serviços de podas e de jardins;

•

Entulhos e sobras de materiais de construção civil, em quantidades de até
50 quilos, devidamente acondicionados;

•

Restos de móveis e outros resíduos domiciliares até a quantidade de 100
litros, desde que também estejam convenientemente acondicionados;

•

Outros rejeitos, como os rejeitos da unidade de separação de resíduos
passíveis de reciclagem da cooperativa Univence.

Para

a

execução

dos

serviços

deverão

ser

adotados

os

seguintes

procedimentos:
•

A coleta deverá ser feita em todas as vias públicas oficiais abertas à
circulação normal de veículos, ou ainda que venham a ser abertas no
curso do contrato de concessão. Incluem-se aí as vias e locais de difícil
acesso;

•

No caso do aumento dos resíduos a serem recolhidos, tendo por base as
quantidades depositadas ou em aterro sanitário ou em unidade de
tratamento

de

resíduos,

seja

por

qual

motivo

for,

permitirá

à

Administração Municipal determinar à futura Concessionária que aumente
o efetivo humano de coleta, ou então o número de viagens dos diversos
caminhões coletores compactadores ou ainda o número de veículos;
•

Em princípio todos os resíduos domiciliares a serem recolhidos, além de
estarem devidamente acondicionados em sacos plásticos ou outros
recipientes, ainda poderão estar contidos em contentores de PEAD,
distribuídos à população. Também todos os resíduos dispostos na via
pública deverão ser retirados, e competirá à concessionária informar à
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Administração Municipal eventuais ocorrências, para que a mesma possa
tomar suas providências.
Por conta de acordo sindical, assinado entre o atual prestador do serviço e os
dois sindicatos representantes dos funcionários (rodoviários e de limpeza
urbana), cada veículo coletor compactador deverá ter uma equipe a ser
composta por um motorista e três coletores.
Os coletores em qualquer trajeto que seja feito, curto ou longo, deverão ser
transportados na cabine do veículo, sendo proibido o transporte dos mesmos
no estribo contíguo ao local de carga de resíduos.
A coleta deverá ser realizada através do sistema porta a porta ou então ponto
a ponto. A coleta ponto a ponto ocorrerá onde existirem locais onde estiverem
os contentores em PEAD a serem fornecidos gradativamente durante os
primeiros cinco anos da Concessão, e também porta a porta em locais que no
momento da coleta não estiverem com seus contentores disponibilizados, além
de resíduos domiciliares dispostos irregularmente ao longo das vias públicas.
Conforme ocorre atualmente, a coleta será feita diariamente na área central do
Município ou de forma alternada nos bairros, com a frequência de três dias por
semana, em espaço de tempo não superior a 72 horas entre duas coletas
sucessivas.
Este prazo somente poderá ser estendido em caso de força maior, como de
inundações, greves e outros motivos que sejam enquadrados como tal.
Apenas na zona rural do Município a frequência poderá ser maior, entretanto,
sem que seja superior a 96 horas.
O período de coleta poderá ser diurno ou noturno.
No início da operação os veículos e suas respectivas caixas coletoras
compactadoras deverão ser novas (“0 km”) e sua vida útil deverá ser de 60
meses, ou seja, em nenhum momento do contrato um veículo compactador
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poderá ter mais que cinco anos de uso.
Todos os veículos deverão obrigatoriamente ser dotados de sistema de
rastreamento

e

monitoramento

“on

line”

e

dispor

adicionalmente

de

equipamento de radio comunicação para com a base de operações da
contratada.
Para os veículos de coleta de resíduos outros que não sejam domiciliares, a
equipe será composta por um motorista e dois coletores.
Antes da descarga destes veículos, seja em aterro sanitário, ou em unidade de
triagem, ou ainda em unidade de tratamento de resíduos domiciliares, os
caminhões deverão ser pesados em balanças operadas pela concessionária ou
então em eventual transbordo, ou ainda no destino final.
O mesmo procedimento deverá ocorrer após esta descarga.
Os “tickets” de pesagem não servirão para apurar pesos coletados e
transportados, para efeito de pagamento de serviços, mas sim para a
avaliação estatística das quantidades coletadas e seu comportamento ao longo
dos anos.
A contratada deverá a cada 5 anos, realizar a suas expensas, a análise e a
caracterização dos resíduos coletados, contratando ensaios de caracterização,
composição percentual de frações dispostas (gravimetria), de granulometria,
de densidade aparente e umidade, e apresentá-los à Prefeitura Municipal de
Suzano, tendo em vista a avaliação do comportamento dos resíduos entregues
para tratamento e destino final dos usuários.
Deverão ser utilizados caminhões coletores compactadores de 15 e de 19 m³,
com as seguintes características:
•

Chassis do tipo 4x2, com PBT de 16 t, modelo 17280 da Volkswagen ou
similar, com cabine com assento para um motorista e três coletores;

•

Caixa compactadora de 15 m³, com estribos e dispositivo “pega mãos”,
iluminação da praça de carga, local de suporte para vassourões e pás,
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tanque para armazenamento de chorume de 100 litros e lifter (elevador)
para içamento dos contentores de 1.000 litros;
•

Para os veículos que suportarão a caixa de 19 m³, chassis do tipo 6x2,
com PBT de 23 toneladas, da marca Volkswagen ou similar;

•

A caixa por sua vez, deverá possuir as mesmas especificações da de 15
m³ citadas acima.

1.13.2

Coleta Seletiva de Resíduos Passíveis de Reciclagem

Considera-se a coleta seletiva como sendo a operação em que os resíduos
secos ou inorgânicos são coletados separadamente da coleta convencional dos
resíduos sólidos domiciliares (orgânicos).
Podem ser considerados como secos, os plásticos, vidros, metais ferrosos e
não ferrosos (por exemplo alumínio), papéis, papelão ou outro material
qualquer que possam ser passíveis de reutilização ou então de reciclagem.
De início a implantação da coleta seletiva deverá recolher até o quinto ano da
concessão, 5% dos resíduos gerados em Suzano, e atendendo a todos os
bairros da cidade, em frequência a ser definida pela Administração Municipal
em conjunto com a Concessionária.
Esta coleta seletiva será incentivada por uma campanha de esclarecimento a
ser patrocinada pela Prefeitura Municipal de Suzano sobre a necessidade de
sua execução e do aumento do reaproveitamento em unidade de triagem.
Para o atendimento inicial, há a necessidade de cinco equipes de coleta
seletiva até o final do primeiro ano, sendo que cada uma delas deverá
obrigatoriamente ter um caminhão coletor compactador com caixa de 15 m³
ou com caminhão baú de 40 m³ no mínimo, um motorista e três coletores. Em
roteiros e frequências a serem definidas pela Prefeitura de Suzano e pela
Concessionária, as equipes de coleta seletiva percorrerão os locais de coleta,
retirando os resíduos disponibilizados pelos munícipes.
Os resíduos coletados serão encaminhados a unidade de triagem em local já
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implantado no Município, onde se localizará a futura unidade de triagem a ser
implantada no Município.
Serão utilizados caminhões dotados de carroceria do tipo baú (com no mínimo
40 m³), ou coletores compactadores no total de cinco unidades no início do
plano, além da necessidade de mais um caminhão de reserva.
Cada um dos caminhões deverá possuir uma equipe composta de um
motorista e mais dois coletores.
As especificações dos caminhões deverão seguir as já citadas no item 5.1.1.
Caso haja alteração de compactador para baú, deverá ser alterado o chassi e o
baú.
Em complemento ao serviço da coleta seletiva, será implantado uma unidade
de triagem, que será operada pelos próprios cooperados.
A unidade de triagem a ser implantada no Município de Suzano receberá
apenas resíduos da coleta seletiva, sendo vedada a disposição de resíduos
orgânicos.
Para atender as quantidades a serem geradas até o quinto ano da Concessão
uma única unidade de triagem será necessária, devendo possuir o máximo de
equipamentos mecânicos possíveis, com capacidade individual de até 4 t/h de
resíduos passíveis de reciclagem, considerando uma folga para mais dois anos
posteriores.
Entende-se que o atual local onde está instalada a atual unidade de separação
de resíduos da coleta seletiva não está dimensionado para a recepção das
cinco equipes previstas.
Portanto a futura Concessionária deverá construir ou locar um galpão maior,
dentro do Município de Suzano, que deverá possuir uma área não inferior a
2.500 m².
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Os procedimentos de separação e demais atividades como prensagem,
estocagem e comercialização dos resíduos ficarão a cargo da cooperativa,
restando ao Concessionário a operação e manutenção dos equipamentos.
Esta unidade deverá possuir o máximo de equipamentos mecânicos possíveis e
conter no mínimo os seguintes equipamentos ou dispositivos de separação:
•

Área de recepção dos resíduos passíveis de reciclagem;

•

Cabine de pré-seleção e plataforma de separação de resíduos volumosos
e indesejáveis (vidro e poliestireno expandido);

•

Peneira rotativa;

•

Separadores magnéticos (duas unidades);

•

Plataforma de separação manual de reciclados, em baias para a préestocagem de plástico filme, papéis e papelão, embalagens pet, outras
embalagens de polímeros, minerais metálicos e não metálicos;

•

Prensas de sub produtos (duas unidades); e

•

Área de estocagem de materiais reciclados para comercialização.

Além

dos

equipamentos

acima

referenciados,

todos

eles

deverão

ser

interligados através de esteiras transportadoras, incluindo aquelas que retiram
os materiais indesejados e impróprios ao processo.
Além dos equipamentos mecânicos para esta instalação deverá ser projetado e
instalado um quadro elétrico completo, a fabricação das peças mecânicas, seu
transporte até o local, sua montagem e colocação em marcha, assim como o
fornecimento de um caderno completo de especificações e que ainda garanta a
reposição de peças, que no transcorrer do período possam vir ser necessárias.
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1.13.3

Limpeza e Lavagem de Feiras Livres

Define-se este serviço como aquele que promove a remoção de resíduos e
detritos acumulados no piso das áreas indicadas pela Prefeitura Municipal de
Suzano, em feiras livres.
Para as feiras livres, será alocada uma equipe composta de varredores
exclusivos para este serviço, além do apoio dos varredores dos respectivos
setores de varrição.
Além da equipe, deverá ser destinado um caminhão coletor compactador, com
capacidade de 15 m³ de resíduos compactados e de um motorista.
A quantidade de superfície mensal de limpeza e lavagem destes serviços será
de 210.000 m².
A limpeza de feiras livres será executada no mesmo período em que a feira
estiver em andamento.
Estes serviços terão como principais ferramentas os vassourões, vassouras,
sacos de lixo e outros equipamentos necessários.
Para a lavagem, há a necessidade da utilização de um caminhão dotado com
tanque de água de pelo menos 6.000 litros, dotado de moto bomba e
mangueiras para o jateamento e lavagem dos locais.
A equipe necessária à execução destes serviços será composta de um
motorista e de um ajudante geral.
Consiste este serviço na utilização de jateamento de água, com pressão
suficiente para a remoção de todos os resíduos restantes pós-limpeza, e ainda
impregnados no pavimento e pisos, tais como resíduos de alimentos, gorduras
em geral, restos de alimentos e outros gerados pela atividade humana.
A água de lavagem utilizada nestes serviços deverá ser de reuso, caso seja
possível sua utilização / aquisição no Município de Suzano.
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Este serviço deverá ser iniciado tão logo seja encerrada e desmontada a feira e
a limpeza final manual dos locais onde ocorrem estes eventos.
Nos locais de feiras, onde são comercializados pescados, aves e carnes,
deverão ser utilizados desinfetantes, para depois serem executados este
serviço de lavagem.
1.13.4

Unidade de Transferência de Resíduos Sólidos

Suzano atualmente utiliza uma unidade de transbordo, para que os resíduos
gerados no Município sejam encaminhados para destino final em aterro
sanitário com uma distância de transporte significativa (cerca de 95 km

da

cidade).
Em função da inexistência de local para a disposição final de resíduos
domiciliares no menicípio, será necessária a implantação de uma unidade de
transbordo ou de transferência.Esta unidade deverá estar preparada para o
atendimento da demanda de resíduos que são gerados em Suzano ao longo
dos primeiros cinco anos da concessão.
Esta unidade, que poderá ser localizada em outro município, deverá possuir
uma área licenciada, cercada e com instalações próprias para o controle das
operações, incluindo uma balança rodoviária de 60 toneladas, e os demais
locais administrativos necessários.
Além disto, esta unidade deverá contar com vestiários para os funcionários,
refeitório e local de descanso.
Operacionalmente deverá possuir uma área apropriada, coberta inclusive, para
a transferência dos resíduos dos coletores compactadores para as carretas de
carga que farão o transporte dos resíduos para aterro sanitário. Considera-se
ideal a transferência através de um desnível no local, para que seja facilitado o
transbordo.
Deverá possuir também uma área descoberta para o estacionamento das
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carretas de transporte e dos equipamentos de apoio (carregadeira e
retroescavadeira).
Deverá possuir uma portaria e pessoal de segurança da área pelo período de
24 horas por dia.
As vias de acesso ao transbordo deverão possuir boas condições de tráfego o
ano todo.
A pesagem de todos os resíduos será obrigatória e deverá ser feita em balança
a ser implantada no local.
O chorume gerado neste local deverá ser escoado para um tanque de
acumulação para que possa devidamente encaminhado a uma estação de
tratamento de efluentes.
O local deverá estar adequado para a recepção inicial de pelo menos 7.100
t/mês de resíduos domiciliares.
1.13.5

Transporte e Destino Final de Resíduos Sólidos Domiciliares

Para os primeiros cinco anos da Concessão, serão transportados os resíduos
sólidos domiciliares para aterro sanitário a uma quantidade inicial (primeiro
ano) de cerca de 7.100 t/mês.
Os veículos serão carregados na unidade de transferência e na sequência
encaminhados

a

aterro

sanitário

devidamente

licenciado

pelos

órgãos

ambientais.
Minimamente deverão ser alocadas a estes serviços pelo menos seis carretas,
com volume de 55 m³ cada, para fazer frente ao escoamento destes resíduos,
1.13.6

Unidade de Compostagem de Resíduos de Feiras Livres

Deverá ser prevista uma unidade mecanizada para a recepção e separação dos
resíduos destes locais.
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A separação será feita em função da impossibilidade de outros resíduos que
não sejam coletados nas feiras livres ou então em varejões, ou ainda de
produtos de pode de jardins e poda de árvores.
Esta separação deverá permitir que o material que se transformará em
composto orgânico não seja contaminado, e que desta forma se transforme em
um produto adequado para utilização em locais públicos e até em locais
destinados à agricultura.
A definição do tipo e das características desta unidade ficará a cargo das
licitantes participantes deste processo, assim como a localização da área futura
de instalação e da equipe que será alocada a estes serviços.
1.13.7

Unidade de Tratamento de Resíduos com Geração de

Energia Elétrica
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, representada pela lei
12.305/2010, atualmente é permitido tão somente o lançamento de rejeitos
em aterros sanitários.
Com esta premissa, para a futura Concessão, a preocupação será o tratamento
de 100% dos resíduos coletados com sua redução substancial e por
consequência de rejeitos para aterro, que basicamente deverá ocorrer com
uma unidade eficiente de tratamento de resíduos sólidos domiciliares.
O PMGIRS de Suzano, em sua revisão de novembro de 2018, executou um
ensaio gravimétrico dos resíduos coletados no Município, chegando a valores
aproximados de frações da massa de lixo coletada, representando um total de
resíduos orgânicos da ordem de 50%, de passíveis de reciclagem em 20% e de
rejeitos e materiais impróprios dos restantes 30%, sem considerar as perdas
inerentes de separação.
Pela

interpretação

deste

ensaio

gravimétrico,

denota-se

que

há

inequivocamente uma capacidade grande de resíduos para a produção de
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energia elétrica.
Além do aproveitamento dos resíduos em algo que seja produtivo e que
agregue mais valor aos resultados da futura Concessão, na prática se verifica
que enterrar lixo significa deixar de obter resultados financeiros ao processo.
Com base nos aspectos citados, haverá a obrigatoriedade por parte do futuro
Concessionário, de implantar uma unidade para o tratamento e a geração de
energia elétrica, aproveitando como matriz para esta mesma geração, os
resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Suzano.
Associado a esta obrigatoriedade de implantar a unidade, há que se referir ao
quanto de rejeitos deverão ser encaminhados a aterro sanitário, que sejam
resultantes de frações da massa orgânica que possa vir a ser considerada
como inapropriada para o aproveitamento energético.
Desta maneira, a Concessionária deverá oferecer obrigatoriamente uma
redução mínima de 60%, em toda a massa de resíduos adentrantes ao
processo de geração de energia, resultando num volume máximo a serr
descartado em aterro de 40% de todo o resíduo recebido,mediante processos
adequados, inclusive, de tecnologia associada à redução de massa. Neste total
serão considerados os valores de rejeitos do processo e os eventuais produtos
a serem encaminhados para reciclagem.
Além desta unidade de geração de energia, haverá também a obrigatoriedade
da implantação de uma unidade de triagem dos resíduos coletados no
Município.
Esta

triagem

deverá

ser

o

máximo

possível

mecanizada,

e

possuir

equipamentos apropriados de recepção dos resíduos, rasga sacos, peneira
rotativa (ou tromel), e demais unidades que propiciem a separação adequada
das diversas frações que serão encaminhadas para a produção de energia.
É importante citar que apenas a separação dos resíduos, após a saída da
peneira rotativa, poderá ser manual, e daí, para prensagem, pesagem e
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estocagem destes materiais para reciclados.
Também é necessário que no início do contrato, a Concessionária deverá
realizar um ensaio gravimétrico e granulométrico da massa de resíduos de
Suzano, e, deverá obrigatoriamente realizá-lo de acordo com os preceitos da
NBR 10.004 da ABNT.
Importante salientar que a localização desta unidade, deverá considerar a
distância entre a fonte geradora dos resíduos e o local da efetiva atividade de
geração de energia elétrica.
1.13.8

Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares em Locais de Difícil

Acesso
Este serviço constará do fornecimento de caçambas metálicas de 5 m³ em
locais

onde

há

dificuldades

em

transitar

os

caminhões

coletores

compactadores.
Estas caçambas serão localizadas em função do atendimento destas áreas de
coleta,

exclusivamente

de

resíduos

domiciliares

em

Suzano,

conforme

determinação da Concessionária e da Prefeitura Municipal de Suzano.
As caçambas metálicas serão retiradas através de caminhões dotados de poli
guindastes e encaminhadas para a unidade de transbordo ou então para uma
unidade de tratamento de resíduos domiciliares.
1.13.9

Fornecimento, Higienização e Manutenção de Contentores

O sistema de coleta de resíduos através de contentores traz como vantagem a
possibilidade do munícipe despejar seus resíduos a qualquer tempo, não mais
sendo obrigado a dispo-los tão somente à hora e ao dia da respectiva coleta
A estimativa inicial que deverá ser disponibilizada no início do contrato será de
360 unidades de 1.000 litros, e deverá até o final do quinto ano da Concessão
ser reforçada em mais 1440 unidades, para atender as demandas tanto de
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crescimento da população e de consumo, a base de 360 novas unidades por
ano.
Além dos contentores, deverão ser disponibilizados obrigatoriamente, mais um
caminhão “lava contêineres”, para atender as condições de higienização dos
mesmos, e considerar que estes contentores não serão retirados de seus locais
para serem higienizados em outros locais.
A manutenção destes contentores deverá ser feita em locais próprios para
estes serviços, considerando basicamente a substituição de rodízios, e o
alinhamento de tampas. Outros serviços de remendos ou de substituição de
partes do contentor não serão aceitos. Neste caso o contentor deverá ser
substituído.
Os contentores deverão ser produzidos em polietileno da alta densidade e
possuir volume útil interno de 1.000 litros. Inclusive deverão ser produzidos de
forma injetada, não se aceitando unidades fabricadas de forma retro moldada.
Deverão possuir proteção contra radiações solares e outras variações
climáticas.
Todos deverão também ser dotados de tampas (na mesma cor do corpo do
contentor) e rodas de borracha maciça, visando reduzir ao máximo o ruído
resultante de sua locomoção entre seu local de estacionamento até o caminhão
de coleta dos resíduos ou de sua lavagem e de seu retorno ao seu ponto de
estacionamento.
Além de seu volume líquido, o contentor deverá suportar uma carga de até
400 quilos de resíduos depositados em seu interior, sem que o mesmo sofra
qualquer dano aparente ou deformação.
A distribuição dos contentores deverá permitir ao munícipe um fácil acesso e
um pequeno percurso para a disposição do seu resíduo, de maneira a facilitar
sua colocação no interior dos mesmos.
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Para a higienização dos mesmos conforme já citado, deverão ser alocados aos
serviços um caminhão “lava contêineres”, com dispositivo de carga traseira
para receber, de cada vez, pelo menos dois contentores de 1.000 litros. A
lavagem deverá abranger não só a parte interna como também a parte
externa dos contentores, e deverá obrigatoriamente ser feita pelo menos uma
vez por mês em cada um dos contentores disponibilizados.
Este caminhão deverá possuir tanque de água limpa para a lavagem e também
um tanque de água usada na higienização dos mesmos, e a exemplo dos
veículos de coleta, deverão possuir sistema de rastreamento e monitoramento,
assim como de equipamento de rádio comunicação.
A equipe de operação de cada um destes caminhões será composta por um
motorista e dois ajudantes.
Os efluentes líquidos resultantes da lavagem deverão ser encaminhados para
local adequado a algum tipo de tratamento, não sendo permitido seu despejo
em galerias pluviais ou outros locais de escoamento.
1.14 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
1.14.1

Varrição Manual

A quantidade mensal de vias e logradouros públicos a serem varridos será de
até 6.000 quilômetros de guia por mês.
Considera-se como varrição manual a operação dos serviços de limpeza,
recolhimento, ensacamento e encaminhamento ao destino final de todos os
resíduos existentes em vias e logradouros públicos, passeios e todos os demais
locais públicos incluindo o esvaziamento de papeleiras instaladas e as ainda a
serem disponibilizadas.
A varrição manual deverá ser executada na largura de 1 m, considerado desde
o início da sarjeta.
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Os serviços de varrição deverão ser executados nos dois lados da via pública
e/ou

logradouro,

utilizando

lutocares

guarnecidos

com

sacos

plásticos

resistentes, no sentido de evitar o derramamento de resíduos ou sua ruptura,
enquanto não for retirado pelo veículo de coleta dos mesmos. Estes sacos
poderão ser depositados em locais onde no futuro estiverem instalados os
contentores de 1.000 litros, e serão retirados conforme a frequência da coleta
dos resíduos domiciliares. Em locais onde não houver contentores, estes sacos
deverão ser dispostos nas calçadas, para permitir a retirada através de
caminhões coletores compactadores.
Em vias com trânsito de veículos mais denso, deverão ser convenientemente
sinalizados e realizados sempre que possível no sentido contrário do fluxo de
veículos.
Estes serviços deverão ser realizados conforme frequência a ser definida pela
Concessionária em conjunto com a Prefeitura Municipal de Suzano, e serão
realizados de segunda feira a sábado preferencialmente no período diurno
(com início a partir da 7:30 horas) e o repasse noturno a partir das 16:30
horas.
1.14.2

Varrição Mecanizada

Estes serviços deverão ser realizados ao longo das principais vias de Suzano,
em uma extensão mensal estimada de 580 quilômetros de guias por mês.
As vias a serem objeto deste serviço diário são as avenidas Prudente de
Morais, Brasília, Marginal do Uma, João Batista Fitipaldi, Avenida Major Pedro
Fróes, Aramando de Sales Oliveira, Senador Roberto Simonsen, Nove de Julho
e as vias Alameda dos Ipês, Rua Leonardo Pinto Mendonça, Estrada dos
Fernandes, Rotatória da Cia. Suzano e Viaduto Max Pfefer.
Deverão

ser

realizados

estes

serviços

por

uma

varredeira

mecânica

autopropelida, com uma caixa de acumulação de resíduos de no mínimo 2 m³,
com uma largura mínima de varrição de 2 m, com duas vassouras laterais e
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uma central e todos os demais itens necessários à operação do equipamento.
A equipe para cada um dos equipamentos será composta por um motorista /
operador de varredeira e de um ajudante geral.
A varrição mecanizada é uma operação de limpeza de todos os resíduos
existentes nas vias e outros logradouros, tais como papéis, folhas de árvores,
restos de alimentos e embalagens diversas encontradas nas sarjetas de
avenidas com canteiro central ou em viadutos, que possam oferecer riscos à
segurança de varredores.
A varredeira, conforme dimensionado, deverá possuir um sistema de sucção e
de basculamento controlado por um sistema com acionamento hidráulico.
Os serviços de varrição mecanizada serão executados no período diurno.
Estes serviços serão realizados diariamente de segunda feira a sábado, na
frequência a ser definida conjuntamente entre a Concessionária e a Prefeitura
Municipal de Suzano.
1.14.3

Varrição Manual de Praças e Parques

Estes serviços serão realizados em 1.100.000 m² por mês e terão frequências
diárias ou alternadas.
O efetivo para a execução destes serviços deverá ser composto por dois fiscais
de turma e mais os varredores e ajudantes gerais.
Deverão ser considerados para a execução dos serviços, em quantidade
compatível com a necessidade, lutocares, carrinhos de mão, vassourões,
vassouras, pás e sacos de lixo.
Os resíduos após serem ensacados serão dispostos nas calçadas para serem
retirados por caminhões coletores compactadores.
Estes serviços compreendem a limpeza dos passeios, calçadas, gramados dos
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jardins das praças e parques definidos pela Prefeitura de Suzano, com a
remoção de todos os detritos de varrição e da limpeza das lixeiras existentes.
Os serviços serão realizados em locais com frequência diária ou alternada nos
horários entre 7:30 e 16:30 horas.
Os resíduos devidamente ensacados serão retirados dos seus locais com
caminhões coletores compactadores.
1.14.4

Roçada Manual e Mecanizada

Estes serviços deverão ser realizados mensalmente em uma área de cerca de
1.200.000 m².
Entende-se que para atingir esta quantidade mensal, serão necessários cerca
de vinte roçadores, mais dez ajudantes gerais e dois fiscais de turma.
A retirada dos resíduos resultantes destes serviços será realizada por dois
caminhões basculantes com seus respectivos motoristas;
1.14.5

Capinação Manual e Mecanizada

A capina manual e /ou mecanizada será realizada por uma equipe composta de
oitenta capinadores, mais três operadores de capinadeira mecânica e de mais
dez ajudantes, fiscalizados por mais dois fiscais.
Serão necessários no mínimo mais dois caminhões basculantes para a retirada
do material para destino final.
1.14.6

Raspagem de Vias e Calçadas

Estes serviços deverão ser realizados por uma equipe que será composta de
três capinadores, todos com capinadora mecanizada e um ajudante.
O apoio para a retirada dos resíduos será feito por um caminhão basculante de
6 m³.
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1.14.7

Limpeza de Dispositivos de Drenagem

Devem ser objeto de limpeza as bocas de lobo e bocas de leão existentes na
área urbana do Município, assim como os ramais de ligação e poços de visita
de sistema de micro drenagem, cujo cadastro, localização e prioridades sejam
em princípio definidas pela Prefeitura Municipal de Suzano
Para

a

execução

destes

serviços

a

equipe

será

composta

uma

retroescavadeira, um caminhão dotado de sistema de alto vácuo e alto jato,
um caminhão basculante, um fiscal, dois motoristas, um operador e seis
ajudantes gerais.
Além dos equipamentos e da equipe, os locais onde serão executados estes
serviços deverão ser convenientemente sinalizados, para que sejam evitados
principalmente acidentes.
Os resíduos sólidos coletados, basicamente na limpeza de bocas de lobo,
deverão ser encaminhados a aterro sanitário, e os efluentes líquidos
armazenados

no

veículo

alto

vácuo,

deverão

ser

encaminhados

para

tratamento em unidades especializadas.
Os serviços serão realizados em locais previamente definidos e programados
pela Concessionária e pela Prefeitura de Suzano.
1.14.8

Implantação, Operação e manutenção de Ecopontos

Deverão ser implantados treze novos Ecopontos, além do já existente.
Para cada um dos quatorze Ecopontos, deverão ser alocados pelo menos dois
ajudantes gerais, e mais um fiscal para todas as unidades.
Os horários de operação, desta unidade será de segunda a sexta feira das 7:30
ás 15:30 horas e aos sábados das 7 às 11 horas.
Deverão ser instalados ao menos seis caçambas metálicas de 5 m³ em cada
Ecoponto e sua área deverá ser cercada e mantida ao longo da Concessão.
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Deverá possuir uma área coberta para guarda de ferramentas e de apoio aos
funcionários.
Para todas as unidades deverá ser colocada à disposição dos serviços dois
caminhões dotados de um poli guindaste duplo.
1.14.9

Resíduos Cemiteriais

Para estes serviços, serão alocados quatro capinadores e dois ajudantes
gerais, que encaminharão os resíduos para um caminhão basculante.
Além desta equipe, também serão fornecidas caçambas metálicas de 5 m³,
para a recepção de materiais de exumação de corpos.
Os resíduos capinados serão encaminhados para destino final em aterro
sanitário, ao passo que os contidos nas caçambas, por serem considerados de
classe I (resíduos perigosos) serão encaminhados para incineração.
1.14.10

Equipe de serviços Diversos

Basicamente é uma atividade de fornecimento de equipe e de veículos de
carga e de transporte.
A composição desta equipe será de um fiscal de serviços, um motorista, um
operador de equipamento, seis ajudantes gerais, um caminhão carroceria e
uma retroescavadeira.
Esta equipe deverá ser acompanhada ou por um caminhão carroceria, sendo
que o objetivo específico destes serviços é também o apoio à retirada de
resíduos volumosos abandonados nas vias públicas, ou ainda em caso de
enchentes para a retirada de móveis e outros utensílios, além do apoio aos
moradores destes locais.
As equipes atenderão às demandas da Prefeitura de Suzano, que fornecerá a
programação dos locais de atendimento.
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Estes serviços visam fornecer o apoio à Prefeitura de Suzano, tendo como um
de seus objetivos impedir que em algumas áreas do Município se transformem
em locais de concentração de resíduos volumosos e outros que além de
propiciar eventual infestação de vetores ainda apresentem aspectos de
desordem urbana.
1.14.11

Implantação, Higienização e Manutenção de Papeleiras

Deverão ser implantadas 600 papeleiras em PEAD, a serem colocadas em
postes de iluminação pública ou então com pedestais próprios.
Deverão dispor de bocais de disposição de resíduos de fácil acesso, de chapa
para apagar cigarros e de chave para abertura para permitir além da retirada
de resíduos a substituição dos sacos plásticos internos.
As papeleiras deverão possuir um volume útil de no mínimo 50 litros e serem
produzidas em PEAD.
Qualquer que seja a sua fixação, seja em postes de iluminação ou fixadas em
pedestais, deverão sempre ser fornecidas com todos os pinos, suportes e
demais ferramentas de fixação.
1.14.12

Resíduos Inertes

Esta atividade se limita ao fornecimento de caçambas metálicas, da coleta
destes resíduos lançados em vias públicas e encaminhamento para recepção,
ao tratamento (britagem) e separação dos resíduos gerados nas atividades da
construção civil.
Neste aterro apenas poderão ser dispostos resíduos classificados como II B –
INERTES, assim classificados pela NBR 10.004/2004. Outros resíduos que
sejam classificados como perigosos, classificados como classe I da mesma
NBR, constantes entre outros em tintas, lâmpadas e outros produtos químicos
não serão recebidos no local, e não poderão ser descarregados. Também é
vedada a disposição final de resíduos da Classe II A, os considerados não
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inertes e não perigosos.
Esta atividade se limita ao fornecimento de caçambas metálicas, da coleta
destes resíduos lançados em vias públicas e encaminhamento para recepção
em locais adequados ambientalmente e devidamente licenciados para a
disposição de até 100 toneladas por dia de resíduos inertes gerados nas
atividades da construção civil.
Deverá a Concessionária ser responsável por esta quantidade diária, se
valendo de uma equipe e equipamentos adequados para fazer frente à
demanda estimada de resíduos.
Estes serviços deverão operar de segunda feira a sexta feira das 7:30 às 15:30
e aos sábados da 7às 11 horas.
1.15 MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE
1.15.1

Coleta e Transporte de Resíduos de Serviços de Saúde

Deverão ser retirados resíduos de serviços de saúde, dos grupos A (resíduos
biológicos com potencial alto de contaminação e mais animais de pequeno
porte mortos), B (químicos) e E (perfurocortantes), conforme definidos pela
RDC 306 da ANVISA e 357 do CONAMA.
Serão coletados, transportados, tratados e encaminhados a aterros sanitário
os resíduos pós-tratados, gerados em unidades hospitalares públicas de todas
as instâncias de poder e as unidades básicas de saúde, aliás como
determinado na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Os demais geradores destes resíduos devem encaminhar às suas expensas
seus resíduos gerados, para dar o devido destino ambientalmente adequado.
Os resíduos deverão ser retirados por veículos especiais dotados de condições
de não vazamento de resíduos ao meio ambiente, e encaminhados a
tratamento em autoclave dos resíduos biológicos e perfurocortantes, e em
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unidades de incineração os químicos e animais mortos.
Considera-se que o total mensal a ser retirado nas condições acima referidas
deverá ser da ordem de 11 toneladas por mês, sendo estes serviços realizados
de segunda feira a sábado semanalmente.
Deverão ser utilizados veículos utilitários pequenos e médios (Fiorino ou
veículo de maior porte como Ducato ou Sprinter) ou ainda os caminhões
coletores compactadores especiais para este tipo de serviço.
Evidente que as unidades de tratamento compatíveis para o tratamento destes
resíduos, deverão estar aptas ao tratamento das quantidades geradas em
Suzano e, ainda estarem devidamente licenciadas pelo Órgão Ambiental.
Cada veículo de coleta deverá possuir uma equipe composta de um motorista e
de um coletor para a realização dos serviços, que deverão obedecer às
frequências e horários definidos pela Concessionária e pela Prefeitura de
Suzano.
O tipo dos veículos e suas respectivas capacidades de coleta deverão ser
definidos pelas empresas licitantes justificando as quantidades adotadas.
1.15.2

Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde

Os resíduos coletados nas unidades públicas do Município de Suzano deverão
ser tratados em unidades licenciadas para tal.
Os resíduos dos grupos A e E poderão ser tratados em unidades disponíveis de
Autoclaves, cujo objetivo é a inertização destes resíduos, e de um triturador
para a descaracterização dos mesmos. Os resíduos após estes procedimentos
poderão ser encaminhados a destino final em aterro sanitário ou em outra
unidade de tratamento de resíduos.
Por sua vez, os resíduos do grupo B, os denominados químicos, deverão
obrigatoriamente ter um tratamento através de destruição térmica a ser
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realizada em incineradores, também devidamente licenciados para esta função
pelos Órgãos Ambientais competentes.
A necessidade total de tratamento destes resíduos será de no mínimo 500
quilos por dia.
Este total deverá ser aferido através da licença de operação fornecido pelo
Órgão Ambiental.
1.16 APOIO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O apoio da educação ambiental consiste na atuação conjunta com o Poder
Concedente com as atividades necessárias de equipe e estrutura para:
•

Primeiramente,

ofertando

materiais

e

cartilhas

apresentando,

por

exemplo, como o lixo deve ser tratado em cada uma das residências, com
a separação entre secos e úmidos, o respeito à coleta seletiva e aos
demais serviços componentes deste contrato de Concessão;
•

Em segundo lugar, propiciando palestras aos estudantes do ensino
municipal, das questões mais importantes associadas à educação
ambiental, e, concluindo apresentar as unidades de separação de
resíduos, a unidade de compostagem de resíduos de feiras livres e ainda
a

unidade

de

geração

de

energia

após

sua

implantação,

que

inequivocamente poderá criar nos alunos, a consciência necessária para a
não geração de resíduos dentro do possível, e ainda mostrar a eles como
o resíduo que é separado em suas residências podem ajudar a pessoas
necessitadas

a

ter

uma

nova

perspectiva

de

trabalho

e

consequentemente de renda.
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INDICADORES DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS
De início é importante salientar que indicadores, são dispositivos que permitem
o acompanhamento e a manutenção de valores futuros da contraprestação
mensal plena, ao longo de um determinado período, quando todos os serviços
a serem executados em sua plenitude sejam avaliados quali-quantitativamente
através de pessoal adequado e com veículos e equipamentos propícios à
execução dos serviços.
Em contrapartida, quando um serviço não for executado como previsto pela
antes

licitante

significativa,

e

ou

posteriormente
penalização,

Concessionária,

que

reduzirá

o

sofrerá

uma

redução

valor

desta

mesma

contraprestação mensal.
Estes indicadores serão materializados através de planilhas de avaliação, que
serão produzidas pela Administração Municipal, com apoio da Concessionária,
e que na prática irão gerar uma nota de avaliação, com um peso deste em
função do serviço prestado e a nota ponderada do item de avaliação.
Todos os indicadores individuais, de cada um dos serviços constantes do
escopo da PPP, serão transferidos para uma ficha final de avaliação, que
definirá a pontuação final da execução dos serviços. As faixas de avaliação,
sobre a execução dos serviços serão definidas pela Administração Municipal.
Para cada serviço constante do escopo da PPP futura serão elaborados
indicadores, que avaliarão de maneira objetiva a qualidade dos serviços
prestados.
Apresenta-se a seguir, apenas como exemplos de indicadores que poderão ser
adotados, os seguintes:
a.

Para a Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares:
•

Atendimento aos respectivos setores, mantendo a frequência, períodos e
horários de atendimento;

•

Comprovação da entrega dos resíduos coletados e destino final adequado
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ambientalmente;
•

Realização de campanhas periódicas de conscientização ambiental;

•

Aparência e limpeza dos veículos de coleta e da equipe responsável pelos
serviços;

•

Ocorrência de reclamações dos munícipes;

•

Limpeza, manutenção e higienização dos contentores de 1000 litros, nos
locais onde estiverem instalados.

b.

Para a Coleta Seletiva:
•

Obediência às frequências e períodos de execução dos serviços;

•

Comprovação da entrega dos resíduos coletados em unidade de triagem
de resíduos;

•

Aparência e limpeza dos veículos de coleta e da equipe responsável pelos
serviços;

•
c.

Ocorrência de reclamações dos munícipes.
Para os Serviços de Varrição Manual de Vias e praças:

•

Respeito à frequência e períodos de execução dos serviços prestados;

•

Eficiência no esvaziamento de papeleiras e respectiva higienização das
papeleiras instaladas em locais públicos;

•

Sinalização adequada dos locais ou vias de tráfego intenso;

•

Aparência e limpeza dos veículos de coleta e da equipe responsável pelos
serviços;

•
d.

Ocorrência de reclamações dos munícipes.
Para as Unidades de Triagem, de Compostagem de Resíduos de Feiras

Livres e de Tratamento de Resíduos:
•

Eficiência das unidades implantadas e em operação, de acordo com o
previsto na proposta da futura concessionária.

Estes exemplos serão ampliados por ocasião do Contrato de Concessão e
abrangerão a todos os serviços componentes da PPP.
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Concessão dos serviços previstos para serem realizados em Suzano, é
composta de vinte quatro deles, com uma meta de implantação conforme
mostrada na sequência.

•

Serviços a Serem Iniciados no Início da Concessão (1º mês do 1º ano do
contrato):
o Coleta de Resíduos Domiciliares;
o Coleta Seletiva de Resíduos Passíveis de Reciclagem;
o Limpeza e Lavagem de Feiras Livres;
o Unidade de Transferência de Resíduos;
o Transporte de Resíduos para Destino Final Adequado;
o Coleta de Resíduos Domiciliares em Locais de Difícil Acesso;
o Implantação, Higienização e Manutenção de Contentores de 1000
litros (escalonada entre o primeiro ano e o final do quinto ano);
o Varrição Manual;
o Varrição Mecanizada;
o Varrição Manual de Praças e Parques;
o Roçada Manual e Mecanizada;
o Capinação Manual e Mecanizada;
o Raspagem de Vias Públicas e de Calçadas;
o Limpeza de Dispositivos de Drenagem;
o Limpeza de Resíduos de Cemitérios;
o Equipe de Serviços Diversos;
o Implantação, Higienização e Manutenção de Papeleiras;
o Coleta e Transporte de Resíduos de Serviços de Saúde;
o Tratamento de Resíduos de Saúde;
o Implantação, Operação e Manutenção de Ecopontos (escalonada
entre o primeiro e o sétimo ano da concessão);
o Coleta e Destino Final de Resíduos Inertes.
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•

Serviços a Serem Implantados no Sexto Ano da Concessão (1º mês do 6º
ano):
o Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Domiciliares com
Geração de Energia Elétrica;
o Unidade de Compostagem de Resíduos Domiciliares.
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