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1. INTRODUÇÃO 

 

A INDUCTA apresenta o Estudo Técnico 3 – Estudo Socioambiental (“Estudo 

Socioambiental”) do projeto de Iluminação Pública da CAIXA, relativo ao município de 

Colatina/ES (“Município”), constante do Contrato nº 01.348-2021, firmado em 02 de março de 

2021. 

Os estudos apresentados a seguir fornecem subsídios para a elaboração do edital 

de licitação e anexos, principalmente no que tange o estabelecimento de diretrizes ambientais 

mínimas a serem consideradas pelo parceiro privado durante a vigência do contrato de 

concessão. 

 

Neste relatório são apresentados os atores e as etapas do licenciamento ambiental 

relativos ao projeto, passivos socioambientais eventualmente existentes e aqueles que 

possam surgir a partir da execução das atividades objeto da futura concessão, bem como o 

levantamento dos custos ambientais inerentes ao processo de modernização da rede 

municipal de iluminação.  

 

O município de Colatina possui uma rede de iluminação pública com 16.986 pontos 

de iluminação, atualmente caracterizada pelo uso de diferentes tecnologias de iluminação, 

como lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico, led, fluorescente 

compacta, halógena, incandescente e mista.  

 

A tabela a seguir demonstra a representatividade das lâmpadas, por tecnologia, 

atualmente utilizadas no município: 

  



 
 

 

 

Tabela 1- Resumo do inventário da rede de iluminação pública projetado 

Fonte: INDUCTA Solução em Energia 

 
Os detalhamentos sobre a situação atual da rede de iluminação pública do Município 

são apresentados no Relatório de Diagnóstico Técnico da Rede de Iluminação Pública e 

Relatório de Engenharia da Rede de Iluminação Pública, enquanto os aspectos de 

Tecnologia de iluminação 

Percentual 

por 

Tecnologia  

[%]  

Potência  

[W]  

Pontos 

cadastrados  

Percentual 

Relativo ao 

Parque total 

[%] 

LED 14% 

42 18 0,11% 

50 7 0,04% 

53 7 0,04% 

54 8 0,05% 

70 26 0,15% 

80 11 0,06% 

100 552 3,25% 

115 584 3,44% 

150 908 5,35% 

200 197 1,16% 

Vapor de Mercúrio 7% 

80 857 5,05% 

125 306 1,80% 

250 1 0,01% 

Vapor Metálico 24% 

100 17 0,10% 

150 1.446 8,51% 

250 1.419 8,35% 

400 1.255 7,39% 

1000 19 0,11% 

Vapor de Sódio 53% 

70 581 3,42% 

100 6 0,04% 

150 6.014 35,41% 

250 2.381 14,02% 

400 40 0,24% 

Pontos extrapolados 2% - 326 1,92% 

TOTAL 100%   16.986 100,00% 



 
 

 

modernização e expansão estão dispostos apenas no Relatório de Engenharia. 

 

2. DIRETRIZES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

 

A Lei Federal nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

estabeleceu uma diretriz normativa de preservação do meio ambiente na implantação de 

empreendimentos que tenham potencial de degradação ao meio ambiente: 

“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 

ambiental. 

 

§1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva 

concessão serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico 

regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de 

comunicação mantido pelo órgão ambiental competente.” 

 

Neste sentido, o licenciamento ambiental é um instrumento de gestão que possui o 

condão de proporcionar o desenvolvimento da atividade econômica aliado à preservação do 

meio ambiente, de modo a assegurar a sustentabilidade do meio ambiente, nos seus aspectos 

físicos, socioculturais e econômicos. 

 

Importa ressaltar ainda que, conforme disposto no art. 3º, IV, da Lei Federal nº 

6.938/81, a responsabilidade pelos danos ambientais decorrentes do projeto, pode ser 

estendida a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuem com as suas condutas 

para o resultado danoso ao meio ambiente. Neste sentido, é possível que haja 

responsabilização civil, inclusive, das instituições financeiras que concedem crédito ou 

financiamento para atividades efetivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. 

 

Sobre a alocação dos riscos do projeto, o tema será aprofundado quando da 

elaboração das minutas de Edital e do Contrato, de forma que, deverão ser levantados todos 

os riscos pertinentes ao Projeto, dentre eles o risco ambiental. 

 

Dada a relevância do tema e, a fim de articular os esforços administrativos das 

diversas esferas da federação, foi promulgada a Lei Complementar 140/2011, a qual fixa 

normas para a cooperação entre esses entes para as ações administrativas decorrentes do 



 
 

 

exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 

proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 

preservação das florestas, da fauna e da flora. 

 

No que tange ao licenciamento ambiental, estabelece o art. 2º da referida Lei: 

“Art. 2º Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:  

I - licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado 

a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental;  

II - atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao 

ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas 

hipóteses definidas nesta Lei Complementar;  

III - atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a auxiliar 

no desempenho das atribuições decorrentes das competências 

comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente 

detentor das atribuições definidas nesta Lei Complementar.” 

 

No que se refere às competências para o procedimento de obtenção do 

licenciamento ambiental, os art. 13 e 15 dessa mesma Lei estabelecem que este deve se dar 

perante um único ente federativo, podendo, contudo, os demais entes federativos atuarem em 

caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental. 

 

Assim, com relação ao licenciamento ambiental de Colatina/ES serão indicados a 

seguir os diferentes atores, etapas e prazos estimados do processo de licenciamento 

ambiental em âmbito municipal, estadual e/ou federal para execução de serviços de 

iluminação pública, incluindo a emissão dos principais atos de regularidade ambiental, 

normalmente associados ao setor. 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA 2004), o licenciamento ambiental é 

uma requisição legal e um instrumento do poder público para o controle ambiental, sendo o 

procedimento no qual o poder público, representado por órgãos ambientais, autoriza e 

acompanha a implantação e a operação de atividades, que utilizam recursos naturais ou que 

sejam consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental (Resolução CONAMA 237/97). 

 

A licença ambiental é um ato, com prazo de validade definido, pelo qual o órgão 



 
 

 

ambiental estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem 

seguidas.  

 

Portanto, segundo o MMA 2004 e Resolução CONAMA nº 237/97 no âmbito federal, 

não estão preconizadas em suas redações, que atividades de substituição, modernização, 

instalação e operação de rede de Iluminação Pública, estão sujeitas ao licenciamento 

ambiental. 

 

A partir desta análise, será dada continuidade na avaliação legal, no âmbito das 

legislações estaduais e municipais, no que tange ao serviço de modernização e substituição 

do sistema de iluminação pública. 

 

2.1. Âmbito Estadual 

 

Tem-se abaixo um quadro resumo com as principais normas aplicáveis: 

Quadro 1 Normas Aplicáveis 

ESTADUAL 

Lei Nº 9.163/2009  Dispõe sobre a criação e manutenção de sistema de 

recolhimento, reciclagem ou destruição de lâmpadas 

fluorescentes, aparelhos, carregadores e baterias de telefone 

celular e pilhas que possuam mercúrio metálico e demais 

artefatos que contenham metais pesados 

Lei Complementar nº 

152/1999, alterada pela 

Lei Complementar n° 

323/2005 

Instituiu o Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) 

Resolução CONSEMA 

002/2016 

Define a tipologia das atividades considerados de impacto 

ambiental local, e, normatiza aspectos do licenciamento 

ambiental 

Resolução CONSEMA 

001/2018 

Dá nova redação aos artigos 6º, 7º e § 1º do Artigo 11º, 

incluído os § 1º e § 2º no artigo 6º da Resolução CONSEMA 

Nº 002/2016, que institui novo prazo para os municípios darem 

início às ações administrativas nos moldes da Lei 

Complementar 140 de 2011 e demais providências. 

Fonte: INDUCTA Solução em Energia 

 



 
 

 

 
No âmbito estadual, a Lei estadual nº 9.163/09, dispõe sobre a criação e manutenção 

de sistema de recolhimento, reciclagem ou destruição de lâmpadas fluorescentes, aparelhos, 

carregadores e baterias de telefone celular e pilhas que possuam mercúrio metálico e demais 

artefatos que contenham metais pesados. O art. 1º da lei também determina que os 

fornecedores e distribuidores de lâmpadas fluorescentes serão responsáveis por criar um 

sistema de recolhimento, e reciclagem destes itens sem causar danos ao meio ambiente.1 

 

Seguindo na esfera estadual, a Lei Complementar nº 152 de 17 de junho de 1999, 

alterada pela Lei Complementar n° 323 de 25 de maio de 2005, instituiu o Conselho Estadual 

de Meio Ambiente (CONSEMA), órgão integrante da estrutura organizacional da Secretaria 

Estadual De Meio Ambiente E Recursos Hídricos - SEAMA, sendo auxiliar nas ações 

comandadas pela pasta. 

 

No que se refere à competência relativa à proteção ambiental, a Resolução 

CONSEMA 001/2018, determina que os municípios do estado do Espírito Santo devem 

assumir a responsabilidade ambiental decorrente do exercício da competência comum 

relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao 

combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da 

flora. 

 

O Licenciamento Ambiental no Estado do Espírito Santo é regulamentado por meio 

de Resoluções expedidas pelo CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente, assim 

como a Resolução CONSEMA nº 002/2016. Esta define a tipologia das atividades 

considerados de impacto ambiental local, e, normatiza aspectos do licenciamento ambiental 

 

Neste sentido, após a análise da Resolução CONSEMA 002/2016, não foi 

identificada a atividade de substituição e modernização da rede de Iluminação Pública como 

passível de licenciamento ambiental. Logo, como verificado nas legislações pertinentes ao 

tema, não será prevista a obtenção de licenças ambientais prévias para os trabalhos e 

atividades previstas neste estudo. 

 

 
 
 
1 Lei 9.163/2009: Art. 1º Os fornecedores e distribuidores de lâmpadas fluorescentes, aparelhos, carregadores e 
baterias de telefone celular e pilhas que possuam mercúrio metálico e demais artefatos que contenham metais 
pesados ficam obrigados a criar e manter sistema de recolhimento, reciclagem ou destruição desses produtos 
sem causar danos ao meio ambiente. 



 
 

 

O presente estudo prosseguiu com a análise da legislação municipal, que poderia 

ser mais restritiva que as legislações federais e estaduais supracitadas neste item do relatório. 

 

2.2. Âmbito Municipal 

 
Temos abaixo um quadro resumo com as principais normas aplicáveis em relação à 

esfera municipal: 

Quadro 2 Normas Aplicáveis 

MUNICIPAL 

Lei nº 5.257/2006 Dispõe sobre a preservação e proteção do patrimônio 

histórico, artístico, ambiental e cultural municipal 

Lei nº 5.273/2017 Institui o Plano Diretor no Município de Colatina - ES 

Lei nº 4227/1996, alterada 

pela Lei 4738/200 

Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo no Município 

de Colatina - ES 

Lei nº 6.822/2021 Dispões sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de led 

(light emitting diode – diodo emissor de luz) na rede de 

iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos 

imobiliários no município de Colatina. 

Decreto n. º 12.777, de 01 

de setembro de 2.008 

Regulamenta a Lei nº 5.045, de 23 de dezembro de 2.004, que 

instituiu o Código Municipal De Meio Ambiente do Município 

de Colatina 

Fonte: INDUCTA Solução em Energia 

 

 

No âmbito municipal, a Lei Municipal nº 5.257/06 que dispõe sobre a preservação e 

proteção do patrimônio histórico, artístico, ambiental e cultural municipal define que 

“constituem o Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do Município de Colatina, 

os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

relacionados à identidade, à memória, à ação dos grupos formadores da sociedade 

colatinense.” 

 

Neste sentido, a depender da propriedade dos bens tombados, se pertencentes a 

outros entes federativos ou até de pessoas de direito privado, poder-se-ia questionar acerca 

da legitimidade do Município para estabelecer e até mesmo impor, por exemplo, a iluminação 

de destaque voltada à valorização destes patrimônios de valor histórico e cultural localizados 

nas áreas públicas do Município. 

 



 
 

 

Sobre o tema relativo aos efeitos do tombamento, a Lei Municipal nº 5.257/06 

determina que o bem tombado não poderá ser destruído, demolido, mutilado, desmontado ou 

abandonado. Ainda, que caberá à Secretaria de Cultura do Município de Colatina, em conjunto 

com as Secretarias Municipais de Urbanismo e Obras e Serviços Públicos, analisar e aprovar 

projetos e serviços de reparação, pintura ou restauração ou qualquer obra de intervenção não 

apenas nos bens imóveis tombados como em sua área de entorno.  

  

Desta forma, a regra municipal diz respeito à vedação de execução de qualquer 

intervenção física na área de influência do bem tombado que lhe possa prejudicar a 

ambiência, impedir ou reduzir a visibilidade ou, ainda, que, a juízo do conselho competente, 

não se harmonize com o seu aspecto estético ou paisagístico. Esta vedação se estende à 

colocação de painéis de publicidade, tapumes, vegetação ou qualquer outro elemento. 

 

Esta área de influência é a área de projeção localizada na vizinhança dos imóveis 

tombados que é delimitada com objetivo de preservar a sua ambiência e impedir que novos 

elementos obstruam ou reduzam sua visibilidade. Compete ao órgão que efetuou o 

tombamento estabelecer os limites e as diretrizes para as intervenções nas áreas de entorno 

de bens tombados. 

 

No mesmo sentido, também é a redação do Decreto-Lei Nº 25/1937 que organiza a 

proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Segundo disposição legal o instituto do 

tombamento, em última análise, impõe uma restrição parcial ao direito de propriedade, 

compelindo o proprietário a realizar obrigações positivas (de fazer), negativas (não fazer) e 

de suportar (deixar de fazer). 

 

Acerca deste tema, esclarece-se que a identificação dos bens de interesse histórico 

e cultural do Município, para fins da implantação da iluminação de destaque e a informação 

de seus respectivos níveis de tombamento, são realizadas no Relatório de Diagnóstico 

Técnico da Rede de Iluminação Pública. 

 

Assim, com relação à iluminação de destaque a ser realizada no Município de 

Colatina, esta deverá ser planejada junto à Secretaria Municipal de Cultura, através do 

Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural de Colatina, 

devendo sua implantação ser deliberada em consonância com a legislação municipal 

pertinente. 

 

No caso específico da iluminação de destaque para aqueles bens tombados cuja 



 
 

 

propriedade não for do Município, temos que, nos termos da legislação pertinente, não pode 

o proprietário do bem se opor à intervenção pretendida. Qualquer ação ou omissão por parte 

do proprietário que degradar direta ou indiretamente o patrimônio tombado irá de encontro 

não apenas ao regime jurídico que resguarda referido patrimônio, mas, também, às 

competências que são impostas ao seu proprietário por lei. 

 

No que diz respeito à classificação da unidade consumidora para fins de aplicação 

de tarifa de energia, nos termos do art. 53-O, da Resolução ANEEL 414, a iluminação de bens 

públicos tais como monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, 

cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e estabelecidas por meio de legislação 

específica, encontra-se também na classe “iluminação pública”. Desta forma, a Resolução 

ANEEL 414 estabelece que a responsabilidade pelo pagamento da tarifa de energia 

relativamente ao serviço de iluminação pública compete ao Poder Público, inclusive para os 

bens tombados. 

 

Outro desafio associado à gestão de um parque de iluminação pública é o adequado 

descarte de materiais. Diversos rejeitos são gerados a partir de um parque de iluminação 

pública, tais como lâmpadas, luminárias e outros componentes. A maior parte desses rejeitos 

não deve ser descartada como lixo comum, em função da existência de elementos 

potencialmente poluentes em sua composição, como mercúrio. Essa condição é 

especialmente observada em luminárias de vapor de sódio, vapor de mercúrio ou vapor 

metálico. Desta forma, insta analisar as regras que dispõem sobre o descarte adequado das 

lâmpadas e luminárias. 

 

As lâmpadas que contêm mercúrio, largamente utilizadas, podem causar impactos 

ambientais importantes pela contaminação do ar, água e solo pelo mercúrio desprendido das 

mesmas e os consequentes malefícios para saúde humana. A fabricação, o transporte, a 

armazenagem, separação, acondicionamento, reciclagem e reutilização devem ser feitos de 

forma tecnicamente segura e adequada, e a disposição final dos resíduos dessas lâmpadas 

deve ser feita de maneira ambientalmente adequada e em conformidade com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”), instituída pela Lei Federal nº 12.305/10 e 

regulamentada pelo Decreto nº 7.404/10. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos introduziu, dentre seus conceitos, a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a logística reversa e o acordo 

setorial. 

 



 
 

 

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é o conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 

bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

 

A logística reversa, por sua vez, é o instrumento de desenvolvimento econômico e 

social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar 

a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 

seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação. 

 

Ao dispor sobre a logística reversa, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos elenca 

uma série de itens para os quais a disposição final de resíduos deve ser objeto da logística 

reversa, dentre os quais destaca-se a lâmpada fluorescente, de vapor e sódio e de luz mista.   

 

“Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 

consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de: (...) 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

mista;.” 

 

O artigo 33 dispõe, ainda, sobre a competência para tomada das medidas 

necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística 

reversa, estabelecendo a responsabilidade pelo descarte ambientalmente adequado do 

resíduo de lâmpadas fluorescentes aos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes desse produto. 

 

Nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Decreto que a 

regulamenta, o sistema de logística reversa poderá ser implantado e operacionalizado por 

meio de três instrumentos distintos: acordo setorial, regulamento e termo de compromisso. 

 

Os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público 

e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando à implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 



 
 

 

 

Não obstante, a União celebrou em 2014 um Acordo Setorial de Lâmpadas 

Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista, com a finalidade de regulamentar 

a implantação de sistema de logística reversa de abrangência nacional para lâmpadas de 

descarga em baixa ou alta pressão que contenham mercúrio, tais como, fluorescentes 

compactadas e tubulares, de luz mista, a vapor de mercúrio, a vapor de sódio, vapor metálico 

e lâmpadas de aplicação especial, com fundamento no art. 33, V da Lei Federal nº 12.305/10.  

 

O Acordo Setorial mencionado acima tem como objeto a implantação com 

abrangência nacional da logística reversa de lâmpadas descartadas por geradores 

domiciliares (consumidores pessoas físicas, geradores de resíduos em suas atividades 

domésticas) e geradores não domiciliares (pessoas jurídicas, públicas ou privadas). 

 

Em relação aos geradores não domiciliares de resíduo, o acordo setorial prevê que 

aqueles que aderirem ao sistema de logística reversa devem realizar a triagem e armazenar 

as lâmpadas descartadas, separadas das outras frações de resíduos sólidos, utilizando os 

recipientes e/ou pontos de consolidação que podem ser disponibilizados ou especificados 

pela entidade gestora, podendo, também, este gerador incorporar seus pontos de entrega ao 

sistema de logística reversa, observado os termos acordados com a entidade gestora sobre 

as condições técnicas, custeio, e cronograma de implantação. 

 

O Acordo estabelece que as metas de implantação de logística reversa de lâmpadas 

devem ser progressivas e ter abrangência nacional. Assim, o Anexo I do Acordo Setorial 

apresenta a estimativa de pontos de entrega e recipientes por fase e por município. 

 

Ainda, sobre o tema do descarte de lâmpadas, é importante observar o disposto nas 

Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR), Portarias, Deliberações, que tratem sobre os 

procedimentos de classificação, armazenamento e transporte de resíduos, conforme listado 

abaixo: 

 

• ABNT NBR 7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos; 

• ABNT NBR 7501 - Transporte de Cargas Perigosas – Terminologia; 

• ABNT NBR 7503 - Ficha de Emergência para Transporte de Cargas 

Perigosas; 

• ABNT NBR 7504 - Envelope para Transporte de Produtos Perigosos –

Características e Dimensões; 



 
 

 

• ABNT NBR 8371 - Ascarel para Transformadores e Capacitores –

Características e Riscos; 

• ABNT NBR 10004 - Resíduos Sólidos – Classificação; 

• ABNT NBR 12235 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos –

Procedimento; 

• ABNT NB 11174 - Armazenamento de Resíduos Classe II Não Inertes e III –

Inertes; 

• ABNT NBR 13221 - Transporte Terrestre de Resíduos; 

• ASTM D 3304 - Method for Analysis of Environmental Materials for 

• Polychlorinated Biphenyls (Withdrawn 1993); e 

• Decreto Lei nº 96.044 de 18/05/1988. 

 

Assim, no âmbito municipal, não foi identificado plano para descarte de lâmpadas, de 

forma que são aplicáveis as normas federal e estadual sobre o tema. Desta forma, caberá à 

futura concessionária do serviço de iluminação pública promover o descarte de lâmpadas em 

consonância com as regras federal e estadual supracitadas. 

 

A fim de mitigar eventuais riscos decorrentes da responsabilidade pelo descarte de 

lâmpadas, poderá ser previsto no Contrato da PPP que a Concessionária terá obrigação de 

elaborar um plano de tratamento e descarte para a correta destinação final de todos os 

materiais ou equipamentos retirados da rede municipal de iluminação pública, inclusive, 

seguindo-se as normas técnicas da ABNT elencadas acima, conforme o Plano de Descarte 

para os ativos descrito no Capítulo 6.2. 

 

A seguir, no decorrer da legislação, há o arrolamento das competências dos órgãos 

municipais, em especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente, no caso do Município de Colatina. 

 

Conforme o caso, os eventuais procedimentos de licenciamento de cunho ambiental 

devem ser processados pelo Órgão Municipal de Meio Ambiente que, por força do artigo 62 

da Lei 128/2022, inciso IX, compete a este Conceder licenciamento ambiental de atividades 

potencialmente poluidoras que se encontrem sob responsabilidade municipal. 

 

Da análise da legislação em âmbito municipal, o empreendimento objeto deste 

estudo não se enquadra em nenhum item supracitado com relação ao licenciamento no âmbito 

municipal. 



 
 

 

 

Ainda, no que tange ao licenciamento ambiental, importante que a 

CONCESSIONÁRIA deverá atender em todos os seus Programas as normas e legislações 

vigentes, bem como às possíveis atualizações.  

 

 

2.3. Política Urbana 

 

Do ponto de vista da política urbana, o art. 182 da CR/1988 estabelece o Poder 

Público municipal como o executor da política de desenvolvimento urbano: 

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.  

 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana.  

 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 

às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor.  

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia 

e justa indenização em dinheiro.  

 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica 

para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 

sucessivamente, de:  

I - parcelamento ou edificação compulsórios;  

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo 

no tempo;  

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública 

de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo 

de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e os juros legais” 



 
 

 

 

Conforme imposição do §1º, do art. 182, da CR/1988, a edição do Plano Diretor é 

obrigatória aos municípios com população superior a 20 mil habitantes – tal regra foi replicada 

no art. 41, I, 2  do Estatuto da Cidade. O Plano Diretor se caracteriza como o principal 

instrumento de promoção do desenvolvimento urbano, já que é a lei municipal o meio hábil 

para criar o sistema de planejamento e gestão da cidade, no sentido de orientar as políticas 

públicas a serem desenvolvidas em todas as áreas da administração pública municipal. 

 

O Projeto de PPP pressupõe uma intervenção no espaço urbano do Município, seja 

para substituição de lâmpadas existentes, seja para a implantação de novas luminárias e 

lâmpadas, no sentido de tornar a cidade mais iluminada e segura. Uma boa iluminação pública 

garante uma série de externalidades positivas ao Município e à qualidade de vida de seus 

cidadãos. Logo, qualquer intervenção no espaço urbano para implantação da infraestrutura 

de iluminação pública no Município deverá observar as diretrizes da política urbana de 

Colatina, estabelecidas em seu Plano Diretor, concebido pela Lei Municipal nº 5.273/2017 

(“Plano Diretor”). Neste ponto, cumpre ressaltar que no Município não foi identificada 

legislação específica relativa às diretrizes quanto a manutenção e expansão do parque de 

iluminação pública. 

 

O art. 7º do Plano Diretor de Colatina, estabelece os princípios gerais norteadores do 

desenvolvimento urbano municipal: 

“Art. 7º Este Plano Diretor rege-se pelos seguintes princípios: 

I - garantia da função social da cidade e da propriedade, conforme 

determina a Lei Federal 10.257 - Estatuto da Cidade; 

II - promoção do desenvolvimento sustentável, entendido este como o 

acesso à moradia, à infra-estrutura, aos serviços e equipamentos, 

respeitando o equilíbrio ambiental; 

III - garantia da gestão democrática com a participação da população 

no processo de planejamento e desenvolvimento do município; 

IV - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e 

financeira aos objetivos do desenvolvimento urbano e rural; 

V - promoção do desenvolvimento pleno e integrado do município, nos 

seus aspectos políticos, sociais, econômicos, físico-ambientais e 

administrativos, por meio da implantação de um processo permanente 

 
 
 
2 “Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: I – com mais de vinte mil habitantes;” 



 
 

 

de planejamento e do monitoramento da implementação do Plano 

Diretor; 

VI - garantia de proteção, preservação e recuperação do meio 

ambiente natural e do patrimônio histórico, cultural e paisagístico; 

VII - inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, 

equipamentos, infra-estrutura, serviços essenciais e políticas sociais a 

todos os munícipes; 

VIII - promoção da justiça social e da redução das desigualdades 

sociais; 

IX - cumprimento da legislação pertinente, em especial da Lei Federal 

nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade , bem como da política de 

desenvolvimento urbano e rural, e o previsto nas legislações federal, 

estadual e municipal sobre o meio ambiente.” 

 

Já a Lei Municipal nº 4.227/1996 (“Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo”) 

traz os requisitos urbanísticos a serem observados nos projetos de loteamento e 

desmembramento, bem como trata do sistema viário básico no Município. Este apontamento 

é importante, uma vez que o art. 39 da referida lei municipal impõe a instalação de rede e 

equipamentos para o fornecimento de energia elétrica em Conjuntos Habitacionais de 

Interesse Social: 

“Art. 39. Na instituição de Conjuntos Habitacionais de Interesse Social 

é obrigatória a instalação de redes e equipamentos para o 

abastecimento de água potável, energia elétrica e iluminação pública, 

rede de drenagem pluvial, sistema de coleta, tratamento e disposição 

de esgotos sanitários e obras de pavimentação e tratamento das vias 

e áreas de uso comum.” 

 

Ainda neste tema, uma vez que não foi identificada legislação municipal acerca da 

regularização fundiária rural e urbana, deve-se considerar as diretrizes gerais estabelecidas 

pela Lei Federal nº 13.465/2017 (“Lei Federal de Reurb”). Nos termos do art. 9º3 desta lei, 

entende-se como Reurb o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 

destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e 

 
 
 
3 “Art. 9º Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização 
Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à 
incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes”. 



 
 

 

à titulação de seus ocupantes. 

 

Para o que aqui importa, a norma federal impõe algumas diretrizes que influenciam 

no serviço de iluminação pública, conforme compilação abaixo: 

 

Quadro 3 Lei Federal nº 13.465/17 

Lei Federal nº 13.465/17  

Dispositivo Texto normativo 

Art. 13, §7º Art. 13 (...) 

§7º A partir da disponibilidade de equipamentos e infraestrutura para 

prestação de serviço público de abastecimento de água, coleta de esgoto, 

distribuição de energia elétrica, ou outros serviços públicos, é obrigatório 

aos beneficiários da Reurb realizar a conexão da edificação à rede de 

água, de coleta de esgoto ou de distribuição de energia elétrica e adotar 

as demais providências necessárias à utilização do serviço, salvo 

disposição em contrário na legislação municipal 

Art. 36, IV Art. 36. O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, no 

mínimo, indicação: (...) 

IV - dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos 

e outros equipamentos urbanos4, quando houver 

Art. 38, II Art. 38. Na Reurb-E, o Distrito Federal ou os Municípios deverão definir, 

por ocasião da aprovação dos projetos de regularização fundiária, nos 

limites da legislação de regência, os responsáveis pela: (...) 

II - implantação da infraestrutura essencial e dos equipamentos públicos 

ou comunitários, quando for o caso; 

Art. 53 Art. 53. Com o registro da CRF, serão incorporados automaticamente ao 

patrimônio público as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum 

do povo, os prédios públicos e os equipamentos urbanos, na forma 

indicada no projeto de regularização fundiária aprovado. 

Fonte: INDUCTA Solução em Energia 

Assim, é importante que os estudos técnicos do Projeto de PPP estejam de acordo 

com o Plano Diretor e Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo municipais e com a Lei 

Federal de Reurb.  

 
 
 
4 Entende-se a rede de iluminação pública como um equipamento urbano por força da Lei Federal nº 6.766/79. 



 
 

 

3. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES 

 

O Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, o Estudo de Impacto Ambiental 

e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/Rima, instituem o processo para obtenção 

das licenças ambientais das atividades passíveis de licenciamento ambiental e são 

instrumentos previstos pela Política Nacional do Meio Ambiente instituído pela Resolução 

CONAMA N.º 001/86, de 23/01/1986. Ainda que estes documentos supracitados, são 

elaborados, para empreendimentos que causem impactos ambientais 

 

Tendo-se que a atividade objeto desta concessão, não se encontra na lista de 

atividades passiveis de licenciamento ambiental e conforme definição dada pelo Decreto 

Estadual Nº. 4.039-R, de 07 de dezembro de 2016, a Dispensa de Licenciamento Ambiental é um 

procedimento administrativo pelo qual a autoridade licenciadora isenta determinada atividade da 

necessidade de obter a licença ambiental tendo em vista seu impacto ambiental não significativo. 

A atividade, entretanto, está sujeita a um cadastro, atualmente regulado pela Instrução 

Normativa Nº. 09/2021, desde que atendidos os limites e critérios previstos da referida norma. 

 

A licença também poderá ser requerida no âmbito municipal, conforme especificado 

no Decreto nº 12.777, de 01 de setembro de 2008, o qual regulamenta a Lei nº 5.045, de 23 

de dezembro de 2004, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente de Colatina. O Anexo 

VIII da mesma lei estabelece as atividades dispensadas de licenciamento ambiental. 

 

Os valores para obtenção das licenças estão elencados no ANEXO II – Valores das 

Taxas Ambientais, contido na referida legislação acima, conforme as tabelas abaixo: 

 

TABELA IV - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (AA) 

 

https://iema.es.gov.br/Media/iema/CQAI/LEGISLACAO/Decreto-R_N_4039_2016.pdf
https://iema.es.gov.br/Media/iema/CQAI/LEGISLACAO/Decreto-R_N_4039_2016.pdf
https://iema.es.gov.br/Media/iema/LICENCIAMENTO/IN_09_10_12_2021_DISPENSA.pdf
https://iema.es.gov.br/Media/iema/LICENCIAMENTO/IN_09_10_12_2021_DISPENSA.pdf


 
 

 

 

TABELA V - CADASTRO AMBIENTAL MUNICIPAL 
 

 
CADASTRO AMBIENTAL 

 
VALOR (UPFMC) 

 
PESSOA FÍSICA 

 
1,00 UPFMC 

 
PESSOA JURÍDICA 

 
2,00 UPFMC 

UPFMC - UNIDADE PADRÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA. 
 

TABELA VI – OUTROS 

 

 

Sendo seus valores expressos em UPFMC – Unidade Padrão Fiscal do 

Município de Colatina 

 

  



 
 

 

4. LEVANTAMENTO DE PASSIVOS 

 

Os passivos constituem os deveres e obrigações que a futura concessionária deverá 

gerenciar durante o período de concessão. Os passivos podem ser de cunho socioambiental, 

trabalhista, entre outros. Neste relatório serão abordados somente os temas para os passivos 

inerentes a atividades socioambientais do processo de modernização, eficientização, 

expansão, gestão, operação e manutenção do Sistema de iluminação pública do município 

de Colatina/ES. 

 

Para a análise de passivos socioambientais deste projeto, foi observado o disposto 

na Lei Federal n° 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, o Decreto Federal nº 6.514 de 2008, que 

dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o 

processo administrativo federal para apuração destas infrações e a Lei Federal nº 10.650/03, 

que Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e 

entidades integrantes do SISNAMA. 

 

De acordo com da Lei Federal n° 10.650/03, art. 3°, tem-se que é possível que as 

autoridades públicas exijam a prestação periódica de qualquer tipo de informação por parte 

das entidades privadas, mediante sistema específico a ser implementado por todos os órgãos 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), sobre os impactos ambientais potenciais 

e efetivos de suas atividades, ou seja, os passivos ambientais também devem ser declarados 

quando solicitado. Como será visto a seguir, os passivos se constituem de fontes de impactos 

ambientais efetivos de suas próprias atividades, posto que, muitas vezes, permanecem na 

natureza sem uma solução adequada, gerando situações de risco permanente para a 

coletividade, que geralmente desconhece essa matriz geradora em potencial, de acidentes 

ambientais. 

 

Desta maneira todos os resíduos e infrações ambientais que não foram gerenciados 

de maneira adequada, de acordo com o preconizado nas normas e legislações específicas, 

decorrentes de atividades inerentes aos serviços de iluminação pública realizadas na zona 

urbana de Colatina, serão analisados e, caso necessário, enquadrados como passivos 

socioambientais. 

 

Entende-se como passivos ambientais todos os resíduos e materiais inservíveis 

existentes em áreas sob gestão da concessionária, que deverão ser destinados quando do 

início das atividades do projeto.  



 
 

 

 

O responsável pela operação do parque de iluminação pública deverá realizar todas 

as ações para a execução dos procedimentos de destinação dos resíduos e materiais 

inservíveis gerados durante todo o período da concessão.  

 

Quanto aos serviços de limpeza urbana no Município de Colatina, este é realizado 

pela SANEAR – Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental e regulamentado pela Lei 

Municipal nº 6.413/2017.  

 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), 

os resíduos resultantes da atividade de iluminação pública não podem ser considerados 

resíduos sólidos urbanos (não são resíduos domésticos nem públicos). Sendo assim, a futura 

concessionária será a responsável por gerenciar, tratar e destinar adequadamente os 

resíduos gerados ao longo de todo o período da concessão. Para isso, a concessionária 

deverá elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a ser submetido, aprovado 

e fiscalizado pelo órgão competente da Prefeitura de Colatina, conforme preconiza a Lei 

Federal no 6.938/1981, que institui o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. 

 

Em caso de existência de equipamentos e materiais inservíveis à atividade de 

iluminação pública, a Prefeitura de Colatina poderá delegar à concessionária a 

responsabilidade de descartar e/ou alienar equipamentos e materiais inservíveis referentes 

aos serviços de iluminação pública que estiverem, atualmente, armazenados e sob 

responsabilidade da Prefeitura de Colatina. A concessionária poderá utilizar os materiais e 

equipamentos que estiverem em condições de uso, para manutenção periódica, substituindo 

em pontos que ainda não foram modernizados, contudo, após a completa modernização, 

estes equipamentos deverão ser descartados de forma ambientalmente adequada. Caso 

Prefeitura opte por não atribuir este serviço à concessionária, ficará a própria Prefeitura 

responsável pelo descarte ambientalmente adequado dos equipamentos inservíveis 

armazenados. 

 

Importante ressaltar que não há passivo do ponto de vista de licenciamento 

ambiental, tendo em vista que a atividade é não passível de licenciamento e segundo 

informado pelo município, não existem Termos de Ajuste de Conduta (TAC), no que tange o 

serviço de iluminação pública no município de Colatina/ES. 

 

 

  



 
 

 

5. ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

Esta seção traz a avaliação dos benefícios, riscos e impactos ambientais associados 

às soluções que possam ser implementadas ao longo do processo de modernização da rede 

de iluminação pública.  

 

As informações abordadas a seguir correspondem ao diagnóstico do município do 

Colatina/ES, refletindo as condições atuais dos meios físico, biótico e socioeconômico, o que 

permite a realização de análise integrada e a identificação de impactos, benefícios aos 

objetivos desta PPP. 

 

5.1. Aspectos Físicos Gerais 

 

Colatina situa-se na região noroeste do Espírito Santo, sendo cortada ao meio 

latitudinalmente pelo rio Doce, em uma região de predominância de morros e morrotes. 

 

A sede do município de Colatina está localizada em uma área com substrato cristalino 

Pré-Cambriano composto por Gnaisses de médio a alto grau metamórfico com cerca de 640 

milhões de anos, apresentando um conjunto de falhamentos no sentido SSE-NNW 

delineamento Colatina.  

 

A estrutura já em acelerado processo pedogenético, deu origem a solos do tipo 

Latossolo Amarelo Avermelhado Distrófico. A moderada textura argilosa (LVd5) EMBRAPA 

(1978), variando de argiloso a muito argiloso (Ce1), e solos aluviais Quaternários (areias 

quartzosas, silte e argila) na calha e terraços fluviais do rio Doce, dados segundo PROJETO 

RADAMBRASIL (1983). O relevo apresenta forte ondulação, com elevação de topos 

arredondados, vertentes côncavas e convexas de centenas de metros, em vales em “V” 

abertos sobre um sistema de drenagem acentuado. 

 

No que tange à geomorfologia do município de Colatina, importa esclarecer que, por 

se tratar de um projeto que será implementado em vias urbanas, onde já houve intervenção 

humana, não verificou-se aspectos relevantes que justifiquem o aprofundamento sobre o tema 

no presente estudo.  

 

 

5.2.   Aspectos Bióticos Gerais 

 



 
 

 

Também no que se refere aos aspetos bióticos, importa esclarecer que o projeto em 

comento deverá ser implementado em área urbana consolidada e, por isso, não foram 

identificados aspectos relevantes sobre o tema. 

 
Ressalta-se que o processo de modernização e adequação da rede de iluminação 

pública não irá interferir em áreas de proteção permanente e/ou áreas protegidas, 

considerando que as ações realizadas ao processo de modernização da iluminação pública 

serão realizadas em locais em que tais estruturas de iluminação já existem, considerando que 

estas estruturas se encontram instaladas em vias, passeios públicos, canteiros centrais e 

áreas já antropizadas. 

 

 

5.3. Unidade de Conservação 

 

As Unidades de Conservação da Natureza (UCs) são espaços territoriais com 

características naturais relevantes e limites definidos, instituídos pelo poder público para 

garantir a proteção e conservação dos seus recursos naturais. 

 

De acordo com a Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as UCs podem ser de Proteção Integral, 

garantindo preservação total da natureza, ou de Uso Sustentável, que permitem seu uso de 

forma controlada. 

 

As Unidades de Conservação do Estado do Espírito Santo são geridas pelo Instituto 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, conforme disposto pela Lei Estadual nº 

9.462/2010 e pela Lei Federal nº 9.985/00, Sistemas de Unidades de Conservação – SNUC5. 

 

Ao todo, o Estado do Espírito Santo possui 17 (dezessete) Unidades de 

Conservação6 geridas pelo IEMA, de forma que nenhuma dessas unidades está localizada 

no Município de Colatina. 

 

 
 
 
 Disponível em:<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>. . 
6 Disponível em: < 
https://iema.es.gov.br/Media/iema/Unidades%20de%20Conserva%C3%A7%C3%A3o/IEMA%20-
%20Unidades%20de%20Conserva%C3%A7%C3%A3o%20do%20Esp%C3%ADrito%20Santo%2012
_21.pdf>  

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000007070.PDF
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000007070.PDF
https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia
https://iema.es.gov.br/Media/iema/Unidades%20de%20Conserva%C3%A7%C3%A3o/IEMA%20-%20Unidades%20de%20Conserva%C3%A7%C3%A3o%20do%20Esp%C3%ADrito%20Santo%2012_21.pdf
https://iema.es.gov.br/Media/iema/Unidades%20de%20Conserva%C3%A7%C3%A3o/IEMA%20-%20Unidades%20de%20Conserva%C3%A7%C3%A3o%20do%20Esp%C3%ADrito%20Santo%2012_21.pdf
https://iema.es.gov.br/Media/iema/Unidades%20de%20Conserva%C3%A7%C3%A3o/IEMA%20-%20Unidades%20de%20Conserva%C3%A7%C3%A3o%20do%20Esp%C3%ADrito%20Santo%2012_21.pdf


 
 

 

Considerando a metodologia utilizada para a realização deste estudo, foi identificado 

que as atividades previstas no Relatório Técnico podem ser consideradas de baixa magnitude, 

no contexto da modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da 

infraestrutura da rede de iluminação pública de Colatina. Sendo assim, representam 

interferências de baixa significância nas áreas de Unidade de Conservação do município. Tais 

interferências se darão através da execução de poda de vegetação prevista na manutenção 

dos serviços de iluminação e na implantação de novos pontos de iluminação.  

 

Ainda que abranjam grande parte do perímetro do município, a UC listada não 

apresenta plano de manejo e/ou diretrizes específicas para poda em área urbana. Desta 

forma, deverá ser seguido o procedimento do município com relação a estes processos, assim 

como a autorização e o monitoramento do mesmo.  

 

5.4. Arborização Urbana 

 
A arborização urbana é de suma importância para valorização ambiental e 

manutenção da qualidade de vida no meio urbano, pois, além de proporcionar inúmeros 

benefícios, como a redução da poluição atmosférica, do calor e insolação, aumento do 

embelezamento e atração de avifauna, propicia à população bem-estar físico e psíquico. 

 

Com relação à iluminação pública, o controle da arborização é um desafio para as 

cidades, uma vez que o crescimento descontrolado de uma árvore pode trazer alguns 

prejuízos, entre eles comprometer a eficiência e a qualidade dos serviços de iluminação, 

devido à obstrução de luminárias, além da possibilidade de interferência na rede de 

distribuição de energia elétrica. 

 

Para uma “convivência” ideal entre árvores e sistemas de iluminação, é necessário 

que se estabeleça podas regulares para evitar que galhos de árvores atrapalhem a efetividade 

das luminárias. 

 

Para os casos de implantação de novos pontos de iluminação pública, correção de 

pontos escuros, em que a vegetação arbórea esteja conflitando com estes pontos, caberá ao 

responsável pelo serviço apresentar uma solução alternativa à supressão e transplante destas 

árvores. 

 

Durante as inspeções noturnas foi possível constatar a interferência da arborização 

na iluminação, criando pontos escuros nos passeios e apresentando baixos valores 



 
 

 

de iluminância, bem como influenciando nos resultados de uniformidade e 

iluminância média dos logradouros inspecionados. Fatores estes causados pela 

existência de árvores com alturas menores do que a instalação das luminárias e/ou 

com copas muito largas, assim como a carência de serviços de poda da vegetação 

arbórea.  

 

Quanto à iluminação de praças, observou-se que a maioria das praças inspecionadas 

durante a realização do diagnóstico operacional possuem árvores e que estas influenciam 

diretamente na qualidade de iluminação, proporcionando alguns prejuízos significativos. A 

falta de um plano de poda demostra que o crescimento descontrolado da vegetação gera 

pontos de sombreamento e até mesmo pontos escuros. 

 

Dessa forma, ressalta-se que os resultados encontrados durante as inspeções 

mostram uma influência substancial da arborização na qualidade da iluminação fornecida aos 

munícipes, se afastando da prestação do serviço com qualidade. 

 

Com respeito à supressão, poda e replantio de áreas de vegetação necessárias à 

implantação do sistema de iluminação pública, o tema está disciplinado pela Lei Municipal nº 

4.059/93. Nos termos da referida norma, os projetos de iluminação pública ou particular 

deverão compatibilizar-se com a vegetação arbórea existente no local, de modo a evitar-se 

futuras podas. 

 

A legislação municipal estabelece que a supressão de vegetação do porte arbóreo, 

em propriedade pública ou privada no Município, fica subordinada à autorização, por escrito, 

do Serviço Autônomo de Meio Ambiente e Limpeza Urbana – SAMAL, bem como determina 

que a realização de corte ou poda de árvore em logradouros públicos será permitida 

exclusivamente a: 

i. Servidores do SAMAL e/ou PMC devidamente treinados e autorizados pelo 

setor técnico do SAMAL;  

ii. Corpo de Bombeiros, mediante termo de Convênio ou nas situações de 

emergência, quando houver risco iminente à vida de pessoas ou do 

patrimônio, quer seja público, quer seja privado; ou  

iii. Empresa privada, com comprovada capacidade técnica, contratada pelo 

SAMAL para este fim. 

 

Importante observar que, segundo a legislação em comento, a supressão e poda de 



 
 

 

árvores no Município deverá observar não somente a prévia autorização concedida pelo 

SAMAL, como também que seja providenciada a substituição da árvore suprimida em um 

prazo máximo de 30 dias7. 

 

Neste sentido, o planejamento dos projetos de implantação de infraestrutura no 

Município que de alguma forma interfiram com a arborização pública deverá observar a 

legislação vigente, sob pena de aplicação de multas, conforme previstos nos art. 19 a 21 da 

referida Lei. O tema inclui não apenas a poda de árvores, como também o replantio, o 

transporte e destinação correta destes elementos. 

 

5.5. Aspectos Sociais Gerais 

 
Localizado na região Noroeste do estado do Espírito Santo, a colonização do 

município de Colatina teve início em meados do século XIX, mais especificamente no ano de 

1857, como consequência da imigração europeia, sobretudo de origem italiana e alemã.  

 

No ano de 1886, o processo de colonização ganhou forte impulso com a migração 

de fluminenses e mineiros que se dirigiam para a região motivados pelas terras férteis e 

baratas propícias à cafeicultura, e pela abundância de madeira e água. Já nas primeiras 

décadas do século XX, Colatina apresentava grande importância para o Estado, sendo a porta 

de entrada para o povoamento da região.  

 

A colonização do Noroeste Capixaba e o crescente desenvolvimento do Estado 

trouxeram grande dinamismo para a economia do município, que favorecida pela sua posição 

geográfica e pela construção da ferrovia Vitória x Minas (1905), tornou-se um importante polo 

regional de produção e distribuição de mercadorias e serviços, sendo referência comercial 

para os municípios da região assumindo um caráter de centralidade que se verifica até os dias 

atuais, com área de influência de cerca de mais de 200 km de raio.  

 

A emancipação política do município se deu no ano de 1921, de sua área original 

emanciparam-se os municípios de Baixo Guandu, Linhares, Pancas, São Gabriel da Palha, 

Marilândia, São Domingos do Norte e Governador Lindenberg, e em razão deste fato Colatina 

conta hoje com uma extensão territorial significativamente menor do que a original.  

 
 
 
7 Lei nº 6.822/93 - Art.14 — As árvores suprimidas de logradouros públicos deverão ser substituídas dentro de 
um prazo não superior a 30 dias, a contar da supressão, pelo SAMAL. 



 
 

 

 

A taxa de crescimento populacional anual é de 0,9% (IBGE, 2010) onde se verifica 

uma tendência ao êxodo rural, uma vez que o percentual da população rural vem diminuindo 

em relação à população total, passando de aproximadamente 19% no Censo de 1990 para 

14% no Censo de 2008 e, por fim, para 12% no Censo de 2010, em muito devido a atual 

configuração do setor agropecuário e suas inerentes dificuldades.  

 

Colatina é destaque regional no setor de comércio e serviços, possuindo também um 

forte setor industrial que atualmente responde pela maior parte do ICMS recolhido na cidade 

e contribui para a diversificação da economia local.  

 

Os ramos industriais mais significativos atualmente são os setores de confecções, 

moveleiro, metal mecânico, alimentar e de serviços. Exportadores de café, atacadistas e as 

lojas de pronta entrega dinamizam o comércio local que atende aos municípios do norte 

capixaba, leste de Minas Gerais e sul da Bahia, representando um universo de mais de 700 

mil consumidores.  

 

Desde sua colonização, a instalação das unidades fabris, e o setor de comércio e 

serviços se tornaram importantes empregadoras de mão de obra e geradoras de receita para 

o município. Apesar da importância dos outros segmentos econômicos, a agricultura 

apresenta-se como peça fundamental na economia colatinense como uma das principais 

fontes de geração de trabalho e renda, ocupando a grande parcela da população. 

5.5.1. Aspectos demográficos e populacionais  

 

Em pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

divulgada no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, Colatina ocupa, em relação ao 

Espírito Santo, o 5º lugar 0,746, no ranking do I.D.H. - Índice de Desenvolvimento Humano 

(PNUD/2010).  

 

Os índices avaliados foram: longevidade, mortalidade, educação, renda e sua 

distribuição. Ainda de acordo com os dados fornecidos pelo IBGE em 2010, o município, 

contava com uma população total de 111.788 habitantes, sendo que 13.393% da população 

total habitavam suas áreas rurais.  

 

Analisando a população residente no meio rural, em Colatina existe um percentual 

de 47,32% de mulheres rurais, sendo que a população feminina é de 6337 e a masculina de 

7056. A predominância é de pessoas dentro da faixa etária de 30 a 59 anos. Os jovens de 15 



 
 

 

a 29 anos representam 23,12% da população rural. Já as crianças, na faixa etária de 0 a 14 

anos, compreendem 21,32% da população, e, por fim, a população idosa é de 1911 

habitantes, representando 14,27% da população rural (IBGE 2010). 

 

De acordo com dados da Coordenação de Estudos Sociais (CES) do Instituto Jones 

dos Santos Neves, em Colatina existe um total de 4.042 indivíduos em extrema pobreza, cuja 

renda per capta das famílias, entre os anos de 2015 a 2019, não era superior a R$89,00. 

Deste total, cerca de 35% residiam no meio rural. 

 

5.5.2. Aspectos econômicos  

 

As atividades econômicas de Colatina concentram-se 56,92% em seu setor de 

serviços e renda per capita de 26.863,05 reais ao ano. 

 

Aproximadamente 12 % da população do município está ocupada em atividades 

agropecuárias. De acordo com o IBGE (2017) o município tem na agropecuária 1,70 % do seu 

PIB. 

 

5.5.3. Violência Urbana 

 

Segundo informações e estimativas de homicídios para os municípios com mais de 

100 mil habitantes, elaborado pelo IPEA, através do Atlas da Violência dos Municípios 

Brasileiros (2019)8, ocorreram 23 homicídios no município no ano de 2019, possuindo uma 

taxa de estimativa de homicídios por volta de 33,45%. 

 

Ressalta-se que esta taxa de estimativa de homicídios foi obtida através da soma do 

número de homicídios mais os homicídios ocultos, sendo os homicídios ocultos estimados 

com base no número de mortes violentas por causa indeterminada multiplicado pela 

proporção dessas mortes violentas por causa indeterminada (IPEA, 2019)9. Segundo as 

diretrizes e indicadores da ONU, taxas de homicídio municipais acima de 10 por 100 mil 

 
 
 
8 IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2019. Atlas da Violência: Retrato dos 
municípios brasileiros. disponível em: < https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/21/atlas-
da-violencia-dos-municipios-brasileiros-2019> Acesso em 06 out 2022. 
9 IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2019. Atlas da Violência: Retrato dos 
municípios brasileiros. Disponível em: < https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/21/atlas-
da-violencia-dos-municipios-brasileiros-2019> Acesso em 06 out 2022. 



 
 

 

habitantes são considerados municípios onde há violência epidêmica. 

 

Sabe-se que há uma correlação diretamente proporcional entre iluminação pública 

versus taxas de criminalidade, um exemplo da correlação entre a falta de iluminação pública 

adequada e a criminalidade. A falta de iluminação pública adequada e eficiente favorece o 

aumento dos crimes de oportunidade, como pequenos roubos, furtos e agressões físicas.  

 

Sendo assim, a modernização do parque de Iluminação Pública do município de 

Colatina, aumentará a sensação de segurança da população, além de desestimular os crimes 

aqui descritos. 

 

Até o momento, o município não apresentou nenhuma estatística regionalizada ou 

mapeamento da criminalidade por regiões/bairros. Tais informações poderão ser utilizadas 

como parâmetro de priorização das frentes de obra na fase de implantação/modernização do 

projeto. 

 

Outro fator de destaque é o fato que um parque de iluminação público eficiente 

propicia uma maior segurança viária, considerando que placas, avisos e demais estruturas 

viárias são melhores observáveis, assim diminuindo acidentes deste tipo, e reduzindo 

consequentemente possíveis danos materiais e físicos aos munícipes. 

 

Logo, conclui-se que áreas urbanas com melhor iluminação tendem a aumentar a 

percepção de segurança da população e contribuir para a diminuição dos índices de 

criminalidade e acidentes viários. 

 

5.6. Impacto da Luz de LED 

 

A modernização da tecnologia de iluminação pública convencional para tecnologia 

LED, mais eficiente, econômica e menos poluente, trará importantes benefícios para o 

município e sua população, mas alguns pontos precisarão ser observados, conforme disposto 

a seguir. 

 

5.6.1. Benefícios 

 

Em geral, as luzes de LED geram impacto positivo na vida cotidiana nas cidades. A 

seguir são demonstrados alguns fatores que reforçam as vantagens do LED na iluminação 

pública (U.S. DOE, 2012; OSRAM, 2009). 



 
 

 

 

Segurança: 

A iluminação é um fator de importância quando o assunto é segurança pública. 

Principalmente em horários de pouco movimento, as vias precisam estar bem iluminadas para 

oferecer conforto e segurança que as pessoas precisam para circular pela cidade, 

independentemente do horário. Com a iluminação ampla das luminárias em LED, será difícil 

sentir desconforto ao circular em uma via pública. 

 

Além de a iluminação coibir a criminalidade, a cor da luz do LED (branco-azulada) é 

mais bem percebida por olhos humanos à noite. Após o pôr do sol, as pessoas percebem a 

luz de uma forma diferente, enxergando melhor os espectros azuis e verdes e eliminando 

praticamente todo o espectro emitido pela lâmpada de sódio, aquela amarela em maior 

presença, atualmente, nas ruas. Isso significa que a sensação de claridade que temos quando 

andamos em vias iluminadas com luz branca é verdadeira e contribui muito na repressão à 

criminalidade e prevenção de acidentes noturnos. 

 

Economia e serviços: 

Em todas as experiências de modernização para LED avaliadas, obteve-se redução 

expressiva no consumo de energia elétrica do parque de iluminação pública, com média de 

50% eficientização. A economia esperada varia conforme uma série de fatores, como as 

condições existentes da rede de iluminação pública e da infraestrutura disponibilizada pelo 

município. Isso se deve à eficiência luminosa de dispositivos de iluminação LED, que é 

superior à eficiência de tecnologias convencionais, isto é, luminárias LED oferecem um fluxo 

luminoso maior consumindo a mesma potência elétrica, resultando em redução de custo.  

 

As luminárias LED apresentam maior vida útil comparando-se a outras tecnologias, 

o que resulta em planos de manutenção corretiva com tempos mais espaçados. 

Adicionalmente, não apresentam mercúrio em sua composição, facilitando a elaboração de 

planos de descarte e o processo de reciclagem. Enquanto isso, luminárias de tecnologia 

convencional requerem planos de descarte mais criteriosos e, portanto, mais onerosos, uma 

vez que apresentam em sua composição metais pesados (especialmente o mercúrio). 

 

Meio ambiente: 

Lâmpadas de vapor de sódio, de mercúrio ou de vapor metálico devem ser 

descartadas de forma especial por conta de seus metais pesados.  

 

A alta durabilidade da tecnologia LED também contribuirá para a redução da 



 
 

 

quantidade de resíduo gerado ao longo da operação da concessão, alinhada à redução do 

consumo de energia. 

 

Em 2015, a rede de iluminação pública no Brasil foi responsável por 4,3% do 

consumo de energia elétrica do país (14,3 TWh). Estudos elaborados pela ONG Internacional 

The Climate Group demonstram que a tecnologia LED atinge níveis de eficiência energética 

de 50% a 70%10.  

 

Dados do Inventários Corporativos, fornecidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovações, mostram que o fator médio de carbono produzido na geração de energia elétrica 

brasileira em 2019 foi de 75 kg CO2/MWh11. Pode-se deduzir que a modernização de 100% 

do parque de iluminação pública do País para tecnologia LED resultaria em uma redução na 

produção de um milhão de toneladas CO2 por ano, considerando uma eficientização 

energética proveniente da implantação dos LED de 50%. 

 

Enquanto as tecnologias de descarga de alta intensidade (vapor metálico, vapor de 

mercúrio e vapor de sódio) apresentam em sua composição elementos químicos, como 

chumbo e mercúrio, prejudiciais à saúde e ao meio-ambiente, os LED não apresentam esses 

elementos e cerca de 98% dos materiais usados em sua composição podem ser reciclados12. 

 

Além disso, as tecnologias de descarga de alta intensidade apresentam alta emissão 

de radiação ultravioleta, cujas consequências consistem em atrair insetos e podem lesar a 

saúde humana. A tecnologia LED, ao contrário, não emite radiação e, por isso, não contribui 

com a atração de insetos. 

 

5.6.2. Poluição Luminosa 

 

A poluição luminosa é definida como a luz externa mal direcionada, que não é 

aproveitada devidamente, causando o brilho visto acima das cidades, ao invés de somente 

iluminar o chão. Este fenômeno é o resultado do mau planejamento dos sistemas de 

 
 
 
10 M. M. M. F. C. d. Gouvello, Iluminando Cidades Brasileiras: Modelos de Negócio para eficiência 
energética em Iluminação Pública, Brasília: Grupo Banco Mundial, 2017. 
11 Fatores Médios de emissão de CO2 mês/ano. Disponível em: 
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/textogeral/emissao_corporativos.html 
12 Inmetro, “Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia,” outubro 2013. [Online]. 
Available: http://www.inmetro.gov.br/noticias/verNoticia.asp?seq_noticia=3524. [Acesso em 19 janeiro 
2018]. 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/textogeral/emissao_corporativos.html


 
 

 

iluminação. No caso da iluminação pública, a poluição luminosa é manifestada em projetos 

com níveis de iluminância superdimensionados e/ou falta de controle da distribuição luminosa 

das luminárias. Neste ponto, a escolha do LED em projetos de modernização de rede de 

iluminação pública garante que a distribuição do fluxo luminoso seja direta para a via de 

veículos, evitando a geração de poluição luminosa. 

 

De acordo com a Lei Federal n° 11, de 7 de abril de 1987 que dispõe de Bases do 

Ambiente, a luz faz parte dos diversos componentes ambientais naturais descritos nesta Lei 

(artigo 6°). Em seu art. 9°, estabelece ainda que “todos têm o direito a um nível de 

luminosidade conveniente à saúde, bem-estar e conforto [...]. O nível de luminosidade para 

qualquer lugar deve ser o mais consentâneo com vista ao equilíbrio dos ecossistemas 

transformados de que depende a qualidade de vida das populações”. Entende-se como 

poluição luminosa quando o limite do natural/necessário para o local é ultrapassado. 

 

Segundo Gargaglioni (2007), no Brasil existem poucos locais com algum tipo de 

legislação sobre o assunto. Destas legislações, duas são municipais (Lei Municipal nº 10.850, 

de 7 de junho de 2001 – Campinas/SP, e a Lei Municipal de Caeté/MG), ambas visando à 

proteção de sítios astronômicos. Outra trata da proteção das tartarugas marinhas na costa 

brasileira (Portaria IBAMA nº 11/95). 

 

Para o Estado do Espírito Santo, não foi identificada legislação pertinente acerca dos 

impactos causados pela iluminação na flora e fauna. 

 

A partir das informações apresentadas neste documento, infere-se que o projeto de 

modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede 

de iluminação pública não será fonte de poluição luminosa, desde que bem projetado. 

 

5.6.3. Desafios 

 

O impacto da poluição luminosa nos seres vivos por luz de LED ou por outra 

tecnologia de iluminação é assunto recente de estudos que abordam a influência de fontes de 

luz sobre o comportamento e orientação de animais que habitam o meio urbano (LONGCORE 

e RICH, 2004) e em processos naturais da flora ambiental (LONGFELLOW, 2009). 

 

Durante a noite, a iluminação artificial pode causar perturbações do sono e do ciclo 

circadiano (SCHEER et al., 2009; GOOLEY et al., 2010) e, segundo Blask (2009), pode afetar 

de outros modos a saúde humana, aumentando os riscos de cancro, doenças autoimunes e 



 
 

 

infecciosas. Estes impactos podem ocorrer quando o projeto de iluminação pública é 

concebido com a tecnologia LED com alta temperatura de cor (acima de 5.500 k), 

apresentando espectro azul, que é prejudicial à saúde. 

 

A recomendação atual para áreas urbanas residenciais é desenvolver projetos 

eficientes a partir do LED que possuam temperatura de cor de até 4.500 k, para vias coletoras 

e locais, minimizando o efeito do espectro azul do LED. Deste modo, os projetos de iluminação 

artificial noturna devem avaliar previamente o impacto da luz na flora e fauna, a partir da 

definição da temperatura de cor e poluição luminosa, visando sempre minimizar seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente. 

 

 

6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresenta e detalha as 

classificações dos principais resíduos provenientes das atividades realizadas ao longo de todo 

o período da concessão, apresentando também as definições e procedimentos para seu 

armazenamento, acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada 

e segura. Ações essas que devem ser realizadas de acordo com o preconizado nas 

legislações ambientais vigentes do município de Colatina e demais, nos âmbitos estadual e 

federal. 

 

Os resíduos sólidos podem ser classificados em resíduos de pós-venda ou pós-

consumo. Os primeiros retornam ao ciclo de negócios por término de validade, estoques 

excessivos ou problemas de qualidade, podendo ser usada sua própria cadeia de distribuição 

direta para a logística reversa desses resíduos. Os bens pós-consumo, após cumprirem sua 

função original, podem ser reaproveitados, usando os canais reversos de reuso, remanufatura 

ou reciclagem (LEITE, 2009). O retorno destes resíduos é mais complexo por estarem 

dispersos por grande número de fontes geradoras, o que pode tornar sua coleta e transporte 

mais onerosos.  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei n° 12.305/10, em 

seu art. 3º, inciso XVI, define resíduos sólidos como:  

“Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 

proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água.” (BRASIL 2010). 



 
 

 

 

Verificou-se, ao longo do desenvolvimento deste trabalho, a inexistência de Plano 

Diretor Municipal de Iluminação Pública. Tal plano é fundamental para o regulamento de 

padrões, especificações técnicas e diretrizes gerais e específicas para os serviços de 

manutenção e para projetos de modernização e expansão da rede de iluminação pública do 

município. 

 

Em se tratando do adequado gerenciamento dos resíduos sólidos gerados ao longo 

do período da concessão, a concessionária de iluminação pública deverá garantir que todos 

os resíduos gerados sejam identificados, classificados, acondicionados, transportados e 

destinados, de forma atender à legislação vigente em nível federal, estadual e municipal. 

 

Fica estabelecido o reaproveitamento de 50% das lâmpadas convencionais e 

luminárias de descarga e dos reatores da rede de iluminação pública atual durante o período 

de transição operacional e modernização para manutenção dos pontos de iluminação pública 

ainda não modernizados segundo o cronograma que comporá o plano de modernização e 

eficientização. 

 

Todos os resíduos e/ou equipamentos retirados ou substituídos da rede municipal de 

iluminação pública deverão ser transportados pela concessionária (ou por terceiros 

autorizados e licenciados) para local de armazenamento temporário, onde deverão ser 

realizadas triagens para posterior classificação, acondicionamento e armazenamento do 

resíduo/equipamento até sua destinação final, conforme legislações ambientais vigentes. 

Para tanto, deve selecionar empresa devidamente licenciada e adequada para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, uma vez que a responsabilidade por garantir a 

correta destinação dos resíduos sólidos gerados é da concessionária e não da Administração 

Municipal. 

 

6.1. Legislação Aplicável 

 

Entre as principais legislações pertinentes à temática dos resíduos sólidos, citamos 

a Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e 

define os princípios, objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis. Em seu art. 13, classifica os resíduos sólidos conforme origem e periculosidade. 

 



 
 

 

Conforme determinada na Constituição Federal, a titularidade da limpeza pública, 

considerada serviço público de interesse local, é atribuída aos municípios, nos termos do art. 

30: 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 

[...] 

V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.” 

 

Ainda no âmbito nacional, a Resolução CONAMA n° 275/01 especifica o código de 

cores para os diferentes tipos de resíduos passíveis de reciclagem ou não gerados no 

empreendimento. A Resolução CONAMA n° 313/02 dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais. 

 

A Logística Reversa de Lâmpadas deverá seguir a Lei Federal 12.305/2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que estabelece em seu art. 33º: 

 “Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, 

após o uso, constitua resíduo perigoso observado as regras de gerenciamento de resíduos perigosos 

previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos estaduais e municipais 

competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.” 

 

A logística reversa é um "instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 

seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada".  

 

A Lei Federal nº 12.305/2010 dedicou especial atenção à logística reversa e definiu 

três diferentes instrumentos que poderão ser usados para a sua implantação: regulamento, 

acordo setorial e termo de compromisso.  

 

O Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamentou a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, ratificou a relevância dada à logística reversa e criou o Comitê 

Orientador para a Implantação de Sistemas de Logística Reversa – Comitê Orientador.  



 
 

 

 

Por permitir grande participação social, o Acordo Setorial tem sido escolhido pelo 

Comitê Orientador, desde sua instalação em 17/02/2011, como o instrumento preferencial 

para a implantação da logística reversa.  

 

A estrutura do Comitê Orientador inclui o Grupo Técnico de Assessoramento – GTA, 

instituído pelo Decreto nº 7.404/2010, e formado por técnicos dos mesmos cinco ministérios 

que compõem o Comitê Orientador. Sua coordenação, bem como a função de Secretaria 

Executiva, é exercida pelo MMA. 

 

O Comitê Orientador e o GTA possuem a incumbência de conduzir as ações de 

governo para a implantação de sistemas de logística reversa, e têm centrado esforços na 

elaboração de acordos setoriais visando implementar a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos.  

 

Para estudar e buscar soluções de modelagem e governança para cada uma das 

cadeias de produtos escolhidas como prioritárias pelo Comitê Orientador foram criados cinco 

Grupos de Trabalho Temáticos – GTTs:  

• embalagens plásticas de óleos lubrificantes;  

• lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

• produtos eletroeletrônicos e seus componentes;  

• embalagens em geral; e 

• resíduos de medicamentos e suas embalagens. 

 

6.2. Plano de Tratamento e Descarte de Material (PTDM) 

 

As diretrizes mínimas para a criação de um Plano de Tratamento e Descarte de 

Material (PTDM) são aqui dispostas de forma a garantir a adequação da concessionária às 

normas ambientais vigentes que tratam do descarte e tratamento de materiais e equipamentos 

provindos da manutenção do parque de iluminação pública.  

 

No Plano de Tratamento e Descarte de Material, devem ser previstos os 

procedimentos de avaliação, identificação e classificação por parte do mantenedor do Parque 

de todos o resíduo proveniente do Parque de Iluminação Pública. 

 

A concessionária deve criar e integrar ao documento todas as práticas necessárias 



 
 

 

para: 

a) Adequar todos os procedimentos constantes no documento às normas e 

legislações aplicáveis, em âmbitos municipal, estadual e nacional; 

b) Garantir que os procedimentos estejam de acordo com a classe de resíduo 

c) Garantir a correta segregação e o descarte de materiais, utilizando-se de 

processos de reciclagem quando assim possível. 

d) Minimizar os riscos ambientais dos resíduos gerados, seja por reciclagem, 

tratamento, descontaminação e descarte final; 

e) Incentivar a participação ativa dos funcionários e colaboradores no programa, 

assegurando-se que estes adotem as medidas de segurança e higiene nas 

atividades relacionadas ao descarte e manuseio dos materiais; 

 

6.2.1. Normas Vigentes e Adequação às Normas 

 

O Plano de Tratamento e Descarte de Material (PTDM) deve sempre seguir as 

normas técnicas do Ministério do Trabalho, dos órgãos de vigilância e controle ambiental, da 

legislação ambiental e sanitária em vigor. Quando utilizada empresa terceirizada para alguma 

das atribuições do PTDM, a concessionária deve se assegurar que as diretrizes estabelecidas 

no documento são seguidas pela contratada. As normas atualmente vigentes a serem 

seguidas são listadas abaixo. 

 

• ABNT NBR 9191 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – 

Requisitos e método de ensaio; 

• ABNT NBR ISSO 14001:2015 – Sistema de gestão ambiental – Requisitos 

com orientação para uso. 

• ABNT NBR 7500 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos; 

• ABNT NBR 7503 – Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de 

emergência e envelope - Características, dimensões e preenchimento 

• ABNT NBR 10004 – Resíduos sólidos – Classificação; 

• ABNT NBR 10005 – Procedimento para extração de extrato lixiviado de 

resíduos sólidos; 

• ABNT NBR 10006 – Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de 

resíduos sólidos; 

• ABNT NBR 10007 – Amostragem de resíduos sólidos; 

 



 
 

 

6.2.2. Conscientização Ambiental 

 

Todo plano ambiental de sucesso deve primeiro passar por um processo de 

conscientização ambiental. Fazer com que todos entendam que o processo inteiro deve ser 

seguido de acordo com as diretrizes ambientais corretas. 

 

Neste sentido, a concessionária deve ter incluso no Plano de Descarte e Tratamento 

de Materiais (PTDM) um programa de educação ambiental para funcionários e colaboradores. 

A implantação do programa deve propiciar as condições para que profissionais saibam com 

clareza suas responsabilidades em relação ao meio ambiente. 

 

6.3.  Procedimentos Relacionados a Resíduos Classe I – Resíduos 

Perigosos 

 

6.3.1. Óleo de Veículos 

 

O óleo utilizado nos veículos de uso na eficientização e manutenção do parque é 

classificado como perigoso, portanto, não pode ser reutilizado, ele é composto pelos seguintes 

elementos: 

• Cromo; 

• Cadmio; 

• Chumbo; 

• Arsênio; 

• Dioxinas (originário do funcionamento do motor); 

• Hidrocarbonetos Policíclicos (Polinucleares); 

• Aromáticos (originário do funcionamento do motor) 

 

O PTDM deve discriminar de acordo com a destinação final do material sua forma de 

acondicionamento, tratamento, coleta, manuseio, disposição de resíduos perigosos, 

reciclagem, para os resíduos listados abaixo: 

 

• Óleos lubrificantes usados ou contaminados; 

• Embalagens usadas de óleo lubrificante e escoamento do óleo lubrificante 

restante; 

• Filtros de óleo usados e escoamento do óleo lubrificante restante; 

• Estopas e tecidos com óleo lubrificante; 



 
 

 

• Serragem ou areia com óleo lubrificante; 

• Fluído de limpeza de ferramentas sujas com óleo lubrificante; 

• Águas contaminadas com óleos lubrificantes; 

• Outros resíduos oleosos ou misturas de óleo com combustíveis, solventes ou 

outras substâncias; 

• Resíduos não contaminados (papel, papelão, plástico) 

 

O PTDM deve incluir uma estimativa mensal de óleo gerada, em litros e a 

identificação dos elementos de acondicionamento, recipientes de coleta, recipientes para 

transporte, além dos locais de armazenamento, seguindo as diretrizes da norma ABNT NBR 

7500 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento 

de produtos. 

 

6.3.2. Lâmpadas 

 

As lâmpadas retiradas do parque de iluminação pública durante o processo de 

eficientização deste, devem ser descartadas ou tratadas corretamente de acordo com a 

legislação ambiental referente. O Plano de Descarte e Tratamento de Material deve reger 

sobre a separação de lâmpadas em três grupos: 

• Incandescente; 

• Fluorescente; 

• Lâmpada com descarga (vapor de sódio, metálico ou de mercúrio); 

 

No Plano de Tratamento e Descarte de Materiais (PTDM) devem ser discriminadas 

as formas de acondicionamento, transporte, tratamento em moagem ou separação e 

destinação das lâmpadas retiradas. 

 

Enquanto acondicionadas no galpão da concessionária, as lâmpadas devem ser 

catalogadas, acondicionadas em recipientes próprios e identificadas de acordo com a ABNT 

NBR 7500.  

 

6.3.3. Luminárias de LED 

 

As luminárias de LED são compostas de diversos tipos de materiais, como materiais 

metálicos como a carcaça, os fios e conexões da luminária, materiais plásticos como os das 

lentes das fitas de LED além de algumas contarem com vidro em lentes ou proteções destas. 



 
 

 

As luminárias serão inicialmente caracterizadas como classe I, resíduos perigosos e, se 

comprovado pelo fabricante que o valor encontrado de resíduos perigosos (cromo, antimônio 

e níquel) está abaixo dos limites definidos na Norma ABNT NBR 10005 – Procedimento para 

extração de extrato lixiviado de resíduos sólidos, as luminárias LED poderão ser tratadas 

como classe II, resíduo inerte. 

O Plano de Descarte e Tratamento de Materiais deve tratar cada componente da 

luminária de acordo com seu material, estes então tendo sua devida destinação final 

assegurada.  

 

6.4. Procedimentos Relacionados a Resíduos Classe II – Resíduos Não 

Perigosos 

 

Os resíduos provenientes da manutenção do parque de Iluminação Pública que não 

são considerados perigosos, são então inclusos na Classe II. Alguns dos exemplos destes 

materiais são: 

 

• Relés fotoelétricos 

• Cabos e conectores 

• Postes metálicos e de cimento 

• Braços de iluminação 

• Resíduos gerados pelas equipes 

 

Para cada um dos itens acima, é necessária a descrição no PTDM: 

 

• Caracterização 

• Forma de Manuseio 

• Tipo de transporte 

• Acondicionamento 

• Procedimentos de reciclagem 

• Procedimento de Destinação final 

• Procedimento de Coleta 

• Tempo de armazenamento 

• Volume mensal estimado 

• Forma de tratamento 

 

 



 
 

 

 

6.5. Caracterização dos Resíduos Sólidos 

 
Os procedimentos de classificação, armazenamento e transporte de resíduos, a 

serem utilizados pela concessionária deverão estar em consonância com as Leis, Normas 

Brasileiras Regulamentadoras (NBRs), Portarias, Decretos e Deliberações Normativas 

ambientais em vigor, cabendo à concessionária adequar-se às versões atualizadas das 

normas técnicas. 

 

Eventuais atualizações das normas que surjam ao longo da concessão também 

deverão ser respeitadas, observado o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, quando o caso. 

 

Os resíduos sólidos aqui listados foram classificados conforme a CONAMA n° 313/02 

e NBR n° 10.004/04, além de recomendações específicas dos fabricantes, visando a uma 

padronização das informações e nomenclaturas para o adequado gerenciamento desses 

resíduos durante a operação das atividades da concessionária. 

 

A tabela a seguir apresenta uma estimativa dos principais (e mais representativos) 

resíduos sólidos a serem gerados no processo de modernização, eficientização, expansão, 

operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública municipal, elaborada 

de acordo as diretrizes preconizadas na NBR n° 10.004/04, CONAMA n° 313/02 e Lei Federal 

nº 12.305/2010. 

 

  



 
 

 

 

Tabela 2 Estimativa dos principais resíduos a serem gerados no processo de modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de IP municipal 

Identificação Cód.  Fonte Descrição  Componentes 
Código de 

Acondicionamento 
Tratamento Destinação Final  

Classificação 
ABNT - 10004  

Armazenam
ento 

temporário  

Embalagens 
Contaminadas  

F104 

NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 
  

Embalagens vazias 
contaminadas não 
especificadas na 
NBR n° 10.004  

plástico, vidro e papel  

Z 01 / S 01 - Tambor em 
Piso impermeável, área 

coberta 

 R03 - 
Coprocessame
nto em fornos 
de cimento e 

T01 - 
Incinerador 

B04 - Aterro Industrial 
Terceiros 

Perigoso (I) Tambor EPI contaminado  D099 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

EPIs contaminados 
com óleos e graxas 

óleos sintéticos, tais como 
éster e 
silicone 

Estopas e Panos 
Contaminados 

D099 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Materiais 
contaminados com 

óleos, graxas e 
solventes 

óleos sintéticos, tais como 
éster e 
silicone 

Fios de Cobre A099 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Sucatas metálicas de 
cobre 

Cobre R13 - Reciclagem  
T34 - 

Recicladoras 
específicas  

B30 - Empresa devidamente 
licenciada para realizar a 
reciclagem deste material  

Não perigoso (IIA) Caçamba  

Alumínio A004 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Sucatas metálicas de 
alumínio 

Alumínio R13 - Reciclagem  
T34 - 

Recicladoras 
específicas  

B30 - Empresa devidamente 
licenciada para realizar a 
reciclagem deste material  

Não perigoso (IIA) Caçamba  

Pilhas  D002 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Resíduo perigoso por 
apresentar 

corrosividade 

metais pesados altamente 
tóxicos e não-

biodegradáveis, 
como cádmio, chumbo e mer

cúrio 

Z 08 / S 08 - Caixas 
específicas, localizadas 
em área impermeável e 

coberta 

T34 - 
Recicladoras 
específicas  

Devolução ao fabricante  Perigoso (I) 
Caixas 

específicas  

Baterias  D002 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Resíduo perigoso por 
apresentar 

corrosividade 

Lítio, chumbo, mercúrio, 
zinco-manganês e alcalino-

manganês 

Z 08 / S 08 - Caixas 
específicas, localizada 
em área impermeável e 

coberta 

T34 - 
Recicladoras 
específicas  

Devolução ao fabricante  Perigoso (I) 
Caixas 

específicas  

Lâmpadas  

- 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 
Lâmpadas de LED 

Componente eletrônico 
semicondutor, ou seja, um 

diodo emissor de luz (LED = 
Light Emitter Diode), mesma 

tecnologia utilizada nos 
chips dos computadores 

R13 - Reciclagem  
T34 - 

Recicladoras 
específicas  

B30 - Empresa devidamente 
licenciada para realizar a 
reciclagem deste material  

Perigoso (I) 

Coletores de 
armazenam

ento com 
cobertura 

F044 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Lâmpadas com vapor 
metálico 

Vidro, Metal (Alumínio), Sal 
de Sódio, Mercúrio, Iodetos 

de metal, gases inertes, 
Césio, Estanho, Tálio, 
Estrôncio, Bário, Ítrio, 

Chumbo, Vanádio, ETR 

Z 08 / S 08 - Caixas 
específicas de modo 

que não ocorra a quebra 
e danificação do mesmo 

R99 

B30 - Tratamento específico 
para descontaminação dos 
vidros e aproveitamento do 

mercúrio  

Perigoso (I) 
Caixas 

específicas  

- 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Lâmpadas com vapor 
de sódio* 

Vidro, Metal (Alumínio)Gás 
de Sódio, Gases inertes, 

Mercúrio (pequenas 
quantid.), Bário, Ítrio, 

Chumbo, Estrôncio Vanádio, 
ETR 

Z 08 / S 08 - Caixas 
específicas de modo 

que não ocorra a quebra 
e danificação do mesmo 

R99 

B30 - Tratamento específico 
para descontaminação dos 
vidros e aproveitamento do 

mercúrio  

Perigoso (I) 
Caixas 

específicas  

Material elétrico A099 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Sobra de material de 
oficinas (os reatores 

e ignitores) 

Compostos de cádmio; 
chumbo; ácido sulfúrico 

R13 - Reciclagem  
T34 - 

Recicladoras 
específicas  

B30 - Empresa devidamente 
licenciada para realizar a 
reciclagem deste material  

Perigoso (I) Caçamba  

Resíduo A001 NBR 10004/04 - Resíduos comuns  Sobras de comida, papel Z 03 / S03 - Caçamba T34 - envio B04 - Aterro Sanitário Não perigoso (IIA) Caçamba  



 
 

 

Identificação Cód.  Fonte Descrição  Componentes 
Código de 

Acondicionamento 
Tratamento Destinação Final  

Classificação 
ABNT - 10004  

Armazenam
ento 

temporário  
Orgânico RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 
higiênico, papel toalha com cobertura para aterro de 

terceiros  

Plástico  A207 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Pequenas 
embalagens de 

plástico 
- R13 - Reciclagem  

T34 - 
Recicladoras 
específicas  

B30 - Empresa devidamente 
licenciada para realizar a 
reciclagem deste material  

Não perigoso (IIA) 

Coletores e 
baias de 

armazenam
ento em 

área coberta 

Madeira A099 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Madeira contendo 
substâncias não 

tóxicas  

Oriundos de sobras de 
oficinas e carretéis 

R13 - Reciclagem  
T34 - 

Recicladoras 
específicas  

B30 - Empresa devidamente 
licenciada para realizar a 
reciclagem deste material  

Não perigoso (IIA) Caçamba  

Vidro  A117 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 
Resíduos de vidros  - R13 - Reciclagem  

T34 - 
Recicladoras 
específicas  

B30 - Empresa devidamente 
licenciada para realizar a 
reciclagem deste material  

Não perigoso (IIA) 

Coletores de 
armazenam

ento com 
cobertura 

Ferro  A004 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Sucata de Metais 
ferroso 

- R13 - Reciclagem  
T34 - 

Recicladoras 
específicas  

B30 - Empresa devidamente 
licenciada para realizar a 
reciclagem deste material  

Não perigoso (IIB) Caçamba  

Papel  A006 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Resíduos de papel e 
papelão 

- R13 - Reciclagem  
T34 - 

Recicladoras 
específicas  

B30 - Empresa devidamente 
licenciada para realizar a 
reciclagem deste material  

Não perigoso (IIA) 

Coletores de 
armazenam

ento com 
cobertura 

Material Vegetal A099 
NBR 10004/04 - 
RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 313/02 

Podas de árvores 
que interferem na 
iluminação pública 

Poda das árvores, galhos e 
folhas 

R13 - Reciclagem 
T34 - 

Recicladoras 
específicas 

B30 - Empresa devidamente 
licenciada para realizar a 
reciclagem deste material 

Não perigoso (IIA) Caçamba 

Fonte: Estudo de Benchmarking de Estruturações prévias 
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6.6. Manuseio dos resíduos 

 
Entende-se por manuseio de um resíduo, toda e qualquer manipulação e 

movimentação do resíduo, desde seu local de origem até o local do seu tratamento ou 

disposição final.  

 

Recomendações:  

As lâmpadas quebradas (casquilhos), em todas as fases de movimentação, retirada, 

armazenamento e transporte, devem ser manuseadas com os equipamentos de proteção 

(EPIs) adequados (luvas, avental e botas plásticas).  

 

Quando houver quebra acidental de uma lâmpada em local fechado, a primeira 

providência deve ser abrir portas e janelas para o ar circular. O local deve ser limpo, de 

preferência por aspiração. Os cacos devem ser coletados de forma a não ferir quem os 

manipula e colocados em embalagem estanque, com possibilidade de ser lacrada, a fim de 

evitar a contínua evaporação do mercúrio liberado.  

 

As pessoas devem ser impedidas de comer e fumar durante as operações que 

envolvam a manipulação de resíduos de lâmpadas e, as pessoas expostas de forma repetida, 

devem ser submetidas a exames médicos periódicos (incluindo a determinação da quantidade 

de mercúrio e avaliação neurológica). 

 

As lâmpadas substituídas que ainda estiverem em condições de uso na iluminação 

pública podem ser reutilizadas, conforme a conveniência do gestor, respeitando as condições 

de acondicionamento e armazenamento. 

 

6.7. Transporte de Resíduos Sólidos 

 

Para o transporte dos resíduos, devem-se avaliar as condições operacionais da 

geração dos resíduos até a destinação final, de maneira a atender as recomendações 

especificas pelo Código Brasileiro de Trânsito – CBT e Agência Nacional de Transporte 

Terrestre-ANTT. 

 

O transporte rodoviário por via pública de produtos perigosos, por representarem 

risco para a saúde de pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente, é 

submetido às regras e aos procedimentos estabelecidos pelo Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos, Resolução ANTT nº. 3665/11 e alterações, 
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complementado pelas Instruções aprovadas pela Resolução ANTT nº. 5.232/16 e suas 

alterações, sem prejuízo do disposto nas normas específicas de cada produto. 

 

O processo de deslocamento interno (numa mesma área do gerador) e do transporte 

externo dos resíduos das lâmpadas abrange basicamente três fases:  

 

1ª Fase - Retirada da lâmpada: transporte das lâmpadas retiradas do local onde 

estavam instaladas para um local de armazenamento intermediário/temporário.  

 

2ª Fase - Intermediária: transporte das lâmpadas retiradas do local de 

armazenamento temporário/intermediário para um local de armazenamento 

central à espera de reciclagem, tratamento ou disposição final adequada.  

 

3ª Fase - Destinação final: transporte do local de armazenamento central para a 

empresa de reciclagem, tratamento ou disposição final adequada. As fases podem 

ser executadas por outros agentes, que não o gestor direto da iluminação pública.  

 

Em relação ao transporte externo de resíduos de Classe 1, devem ser seguidos os 

procedimentos da norma técnica NBR 13221/94 da ABNT, que define como transporte de 

resíduos, "toda movimentação de resíduos para fora das instalações do gerador ou do sistema 

localizado em área externa do gerador, que trata, transfere, armazena ou dispõe os resíduos".  

 

Recomendações para o transporte externo:  

 

Identificar o carregamento (o contêiner, o tambor e as caixas) com as seguintes 

informações: data do carregamento, nº de lâmpadas, localização de onde as lâmpadas foram 

retiradas (origem), destinação do carregamento. 

 

Transportar obedecendo a critérios de segregação (não podem ser transportados 

juntamente com produtos alimentícios, medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou 

consumo humano ou animal, ou com embalagens destinadas a estes fins.).  

 

Proteger contra intempéries e não tombar os recipientes, para evitar que ocorra a 

implosão das lâmpadas.  

 

Os veículos devem possuir carroceria fechada de forma que os resíduos 

transportados não fiquem expostos.  
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Os veículos devem apresentar, nas três faces de sua carroceria, informação sobre o 

tipo de resíduo transportado e identificação da empresa ou prefeitura responsável pelo veículo 

(De acordo com a NBR 7500/2003, não há um símbolo específico para cargas que contém 

mercúrio, apenas uma denominada "(Substâncias Tóxicas”). 

 

Em caso de contratação de firma de transporte, para se proteger de 

responsabilidades futuras e para o controle do transporte de resíduos, o gerador deve 

preencher o MTR (Manifesto para Transporte de Resíduos), conforme o modelo contido na 

NBR 13221/94.  

 

O transporte de resíduos deve atender à legislação ambiental específica (federal, 

estadual ou municipal), quando existente, bem como deve ser acompanhado de documento 

de controle ambiental previsto pelo órgão competente, devendo informar o tipo de 

acondicionamento.  

 

Quando a destinação final é a reciclagem, o transporte em geral é realizado pela 

empresa recicladora, e, portanto, a responsabilidade passa a ser desta empresa, salvo 

quando há acordos de responsabilidade solidária.  

 

O transporte pode ser também realizado pelo próprio gestor da iluminação pública ou 

por uma firma especializada em transporte de cargas perigosas, desde que sejam obedecidas 

as recomendações de segurança e as normas de transporte. 

 

6.8. Área de Armazenamento de Resíduos 

 
As áreas de armazenamento de resíduos deverão seguir as instruções normativas 

NBR n° 11.174 sobre armazenamento de resíduos Classes II – não inertes e NBR n° 12.235 

sobre armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 

 

Ambas as áreas são de contenção temporária de resíduos, instaladas em áreas 

autorizadas pelo órgão de controle ambiental, à espera de encaminhamento à reciclagem, à 

recuperação, ao tratamento ou à disposição final adequada, desde que atenda às condições 

básicas de segurança. 

 

Estas áreas de depósitos de resíduos deverão ter isolamento e sinalização; controle 

da poluição do ar; controle da poluição do solo e águas; treinamento dos operadores e 

equipamentos de segurança. Além disso, o encarregado de sua operação deve inspecionar, 
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periodicamente, as áreas de armazenamento, verificando os possíveis pontos de deterioração 

dos recipientes e vazamentos causados por corrosão ou outros fatores, assim também como 

o sistema de contenção. Qualquer irregularidade constatada deve ser anotada e as ações 

corretivas necessárias devem ser executadas em tempo, procurando-se evitar maiores danos. 

 

6.9. Destinação Final Adequada de Resíduos 

 
A seguir são detalhados procedimentos para a correta destinação dos resíduos 

gerados no projeto, com destaque para a destinação correta dos Resíduos Classe I e II, 

provenientes das atividades a serem desenvolvidas pela concessionária. Todos os resíduos 

gerados em decorrência da execução dos serviços correlatos ao projeto deverão ser 

considerados quando da elaboração no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos pela 

concessionária. 

 

6.9.1. Resíduos Classe I – Perigosos 

 
Os resíduos classe I (Perigosos) são aqueles cujas propriedades físicas, químicas 

ou infectocontagiosas podem acarretar riscos à saúde pública e/ou riscos ao meio ambiente, 

quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. 

 

6.9.1.1 Lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de vapor de sódio e 

lâmpadas de vapor metálico 

 

As lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de vapor de sódio e lâmpadas de vapor 

metálico são compostas por componentes químicos altamente poluentes e tóxicos ao meio 

ambiente. Em razão disso, essas lâmpadas requerem adequados procedimentos de coleta, 

manuseio e armazenamento, não podem ser descartadas em aterros sanitários diretamente, 

necessitando de uma prévia recuperação destes compostos para evitar possíveis danos 

ambientais. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu a obrigatoriedade de 

estruturação e a implantação de sistemas de logística reversa para lâmpadas fluorescentes, 

responsabilizando os fabricantes e distribuidores pelo retorno dos produtos após o seu uso 

pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo 

dos resíduos sólidos (SILVA, 2013).  

 

Nos processos de reciclagem de lâmpadas, o objetivo principal é a recuperação de 
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elementos nelas contidos para posterior reutilização, evitando a contaminação ambiental. O 

alumínio, o vidro e o pó de fósforo podem ser reaproveitados tanto na construção de novas 

lâmpadas como na produção de outros produtos. 

 

Deverão ser seguidas as seguintes recomendações:  

 

As lâmpadas contendo componentes tóxicos, consideradas inservíveis às 

instalações de iluminação pública, deverão ter uma destinação final adequada, conforme 

legislação aplicável, de modo que não coloquem em risco o meio ambiente e a saúde humana.  

 

As lâmpadas inservíveis deverão ser enviadas para empresas especializadas em 

reciclagem de lâmpadas, devidamente credenciadas junto ao órgão ambiental municipal, 

estadual e/ou federal.  

 

No caso da não existência, em certa região, de empresa especializada em reciclagem 

de lâmpadas, ou inexistência de local apropriado para fazer a disposição final do resíduo 

(aterro industrial - classe I), o gerador do resíduo de lâmpadas deve entrar em contato com o 

órgão ambiental municipal ou com o prestador local de serviços de limpeza pública para 

solicitar orientações e cooperação para encontrar a melhor solução de destinação final do 

resíduo possível. 

 

Caberá ao futuro concessionário o pagamento das despesas devidas com a 

destinação ambientalmente adequada das lâmpadas. 

 

6.9.2. Resíduos Classe II – Não Perigosos 

 

Os resíduos não perigosos se diferenciam, conforme detalhado a seguir: 

 

Resíduos Classe II – A não inertes: são aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II – B inertes. Os 

resíduos classe II – A não inertes podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água; 

 

Resíduos Classe II – B inertes: são quaisquer resíduos que, quando amostrados de 

uma forma representativa, segundo a Norma ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato 

dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme a 

Norma ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 
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concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor, de acordo com a Norma ABNT NBR 10004. 

 

Todos os Resíduos Classe II - Não Perigosos, gerados em decorrência da execução 

dos serviços correlatos ao projeto deverão ser considerados no Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos do concessionário, destacando-se, entre eles: 

• Braços de luminárias; 

• Luminárias; 

• Relés fotoelétricos; 

• Instalações elétricas (fiação, conectores); 

• Reatores eletromagnéticos; 

• Reatores eletrônicos; 

• Postes de cimento; 

• Postes metálicos; 

• Resíduos gerados em escritórios. 

 

Para cada um dos itens listados acima, deverá constar minimamente: 

• Caracterização; 

• Forma de manuseio; 

• Local de acondicionamento; 

• Tempo de armazenamento; 

• Procedimento de coleta; 

• Tipo de transporte; 

• Procedimentos de não geração (minimização) e reuso (quando aplicável); 

• Procedimentos e responsáveis por reciclagem (quando aplicável); 

• Forma e responsáveis pelo tratamento; 

• Procedimento de destinação final; 

• Volume mensal estimado (em unidades ou kg). 

 

Os materiais que serão substituídos e/ou descartados deverão ser armazenados em 

local adequado, devidamente separados para posterior envio para reuso ou reciclagem, 

principalmente os de maior valor agregado, como alumínio e aço. 

 

A Lei nº 12.305/2010 regula a reciclagem e disciplina o manejo dos resíduos, 

prevendo a responsabilização compartilhada pelos resíduos, conforme descrito em seu Art. 

8º, IV: 
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“IV o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis” 

 

Dito isto, para o descarte de materiais passíveis de reciclagem, a Concessionária 

poderá apoiar ou estabelecer parcerias com cooperativas e associações locais. 

 

6.9.2.1 Lâmpadas de LED 

 

As lâmpadas de LED não se enquadram nos procedimentos de descarte de 

lâmpadas que contenham vapores específicos: 

 
98% dos materiais que compõem a lâmpada LED são recicláveis e não há 

metais pesados, como mercúrio, em sua produção (caso das lâmpadas 

fluorescentes). Elas são menos agressivas à vista humana e não demoram ao 

serem acesas novamente, quando são desligadas. Uma luminária de LED é 

composta por várias lâmpadas e a lâmpada é composta por vários LEDs, o que 

dificulta a perda total do uso da lâmpada com facilidade. (E-CLYCLE, 2019). 

 

Entretanto, por ainda não serem objeto de regulamentação específica e por 

possuírem uma complexa composição que inclui, entre vários elementos, circuitos eletrônicos, 

atualmente as lâmpadas de LED são tratadas pelos fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes como resíduos especiais, objeto de logística reversa obrigatória, nos termos 

do art. 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal no 12.305/2010).  

 

O Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas 

Fluorescentes, de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista foi assinado no dia 27/11/2014 

e teve seu extrato publicado no D.O.U de 12/03/2015. Seu objetivo é garantir que a destinação 

final dos resíduos dessas lâmpadas seja feita de forma ambientalmente adequada e em 

conformidade com a Lei Nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

No entanto, a cláusula segunda do parágrafo primeiro do Acordo Setorial estabelece que “não 

serão objeto do presente Acordo Setorial as lâmpadas LED”. 

 

Atualmente as indústrias produtoras de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 

de vapor metálico estão alterando seus parques tecnológicos e processos produtivos, 

substituindo as linhas de produção dessas lâmpadas por linhas de produção de lâmpadas de 

LED. No entanto, não existe, até o presente momento, um consenso entre os fabricantes 

acerca da classificação das lâmpadas de LED. Alguns fabricantes, como a Philips, as 
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classificam como Classe I – Resíduos Perigosos. Outros, como a General Eletric (GE), 

informam nos manuais técnicos do produto que não foram identificados efeitos danosos à 

saúde humana ou meio ambiente provocados pelo contato com lâmpadas de LED intactas ou 

quebradas. 

 

Tendo em vista esse impasse e a indefinição por parte da legislação brasileira, que 

carece de atualização, em especial a NBR 10005/2004, para fins deste estudo, consideramos 

as lâmpadas de LED resíduos Classe II – Não Perigosos para fins de armazenamento 

temporário, uma vez que as mesmas são compostas por materiais recicláveis e não são 

compostas por metais pesados. Para fins de destinação final, as lâmpadas de LED deverão 

ser tratadas como resíduos especiais, objeto de logística reversa. 

 

Para as lâmpadas de LED, assim como para as demais lâmpadas, deverão ser 

discriminados no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, minimamente, os 

procedimentos e responsáveis por seu: 

 

➢ Manuseio; 

➢ Acondicionamento; 

➢ Armazenamento; 

➢ Coleta; 

➢ Transporte; 

➢ Reuso e reciclagem; 

➢ Tratamento; 

➢ Destinação. 

 

 

6.9.2.2 Reatores e Relés Fotoelétricos  

 

Os reatores e os relés fotoelétricos a serem descartados, classificados como 

Resíduos Eletroeletrônicos (REE), deverão ser armazenados em local arejado, protegidos das 

intempéries, devidamente separados para posterior envio para reciclagem de lixo eletrônico.  

 

O processo de implantação da logística reversa de Resíduos Eletroeletrônicos no 

Brasil ainda não foi concluído. No entanto, já existem no País postos de coleta, revendedores 

e empresas recicladoras que realizam tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada de Resíduos Eletroeletrônicos (REE), emitindo inclusive os Certificados de 
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Destinação Final de Resíduos.  

 

Os Resíduos Eletroeletrônicos (REE) são objeto de preocupação do ponto de vista 

ambiental, pois sua disposição inadequada pode acarretar a liberação de substâncias tóxicas 

que podem causar sérios impactos à natureza e à saúde humana. Quando descartados 

juntamente com resíduos domiciliares, as substâncias químicas presentes nos componentes 

eletrônicos, como cobre, chumbo e alumínio, entre outras, penetram no solo e nos lençóis 

freáticos. 

 

A destinação final destes resíduos, gerados em decorrência da execução dos 

serviços correlatos ao projeto, deverá ser realizada por meio de empresas devidamente 

habilitadas e certificadas para realizar o descarte correto deste material.  

 

6.10. Conscientização Ambiental 

 

O eficiente tratamento e descarte dos resíduos gerados em decorrência da execução 

dos serviços correlatos ao projeto estarão diretamente relacionados aos hábitos dos 

envolvidos na prestação dos serviços executados pela futura concessionária. 

 

Nesse sentido, compete à futura concessionária incluir em seu Plano de 

Gerenciamento de Resíduos sólidos um programa de educação ambiental para seus 

colaboradores, que servirá como uma importante ferramenta para garantir a adoção de 

padrões de conduta mais adequados ao modelo de gestão de resíduos por ela proposto. A 

implantação desse programa deverá propiciar também condições para que os profissionais 

saibam com clareza suas responsabilidades, em relação ao meio ambiente, bem como o seu 

papel como cidadãos. 

 

Além disso, quando da realização de treinamentos, todos os colaboradores da 

concessionária que tenham contato direto com os resíduos gerados deverão ser devidamente 

instruídos para a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

 

Caso a Prefeitura de Colatina opte por delegar a responsabilidade do serviço de poda 

ao concessionário, caberá a concessionária desenvolver treinamentos que visem adequar e 

padronizar os procedimentos de poda nas árvores que interferem na iluminação pública. 
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7. PROGRAMAS E DIRETRIZES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

7.1. Programa de Recursos Humanos, Condições de Emprego e Trabalho 

 

As ações deste programa são definidas pelos preceitos legais, provisões do PD2 e 

boas práticas de Saúde e Segurança Ocupacionais (SSO) tanto na esfera nacional quanto na 

internacional. Adiante neste programa são apresentadas as referências bibliográficas e a 

legislação pertinente ao assunto. 

 

7.1.1. Descrições das Ações – Procedimentos 

 

Abaixo seguem os itens e diretrizes gerais para a implementação do Programa de 

Recursos Humanos, Condições de Emprego e Trabalho, destacando-se que todos os 

impactos que surgirem de particularidades não previstas durante o planejamento das 

atividades do projeto deverão ser considerados pela CONCESSIONÁRIA ao longo da vida útil 

do projeto. 

 

Outro aspecto refere-se ao SGSA, o qual deverá englobar as atividades e resultados 

de SSO, agrupados em um único sistema. 

 

• Desenvolver e implementar um Sistema de Gestão de Recursos Humanos dentro 

do SGSA. A CONCESSIONÁRIA deverá: 

➢ Elaborar e seguir uma Política de Recursos Humanos e um Código de Conduta 

baseados nos objetivos e metas deste Programa. Deverá incluir procedimentos 

de recursos humanos apropriados ao seu porte e à mão de obra, que definam 

sua abordagem à gestão dos trabalhadores em conformidade com os requisitos 

do PD2 e das leis nacionais; 

➢ Incluir na Política de RH e no Código de Conduta, a serem seguidos por 

trabalhadores diretos e indiretos, cláusulas explícitas sobre não discriminação, 

inclusão, intimidação e/ou exploração, assédio sexual, violência baseada em 

gênero e responsabilidade de denúncia de comportamentos inadequados. 

➢ Garantir a realização periódica de indução e treinamento sobre Política e 

procedimentos de RH, Código de Conduta, leis locais e conscientização da força 

de trabalho sobre condutas inaceitáveis em relação aos trabalhadores em geral 

e aos membros da comunidade local, especificamente às mulheres. Em tais 

oportunidades deverá ser ressaltada a importância e responsabilidade de cada 

trabalhador em denunciar comportamentos inadequados por meio do 
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mecanismo de queixas, com destaque para aqueles relacionados à violência 

com base no gênero, incluindo, entre outras, assédio sexual; 

➢ Garantir uma adequada supervisão acerca da implementação das obrigações da 

Política de RH e do Código de Conduta, indicando claramente a premissa de 

tolerância zero para a violência de gênero; 

➢ Disponibilizar trabalhadores em quantidade necessária para a prestação dos 

serviços e devidamente registrados em carteira de trabalho; 

➢ Fornecer aos trabalhadores informações individualizadas, documentadas, claras 

e compreensíveis sobre seus direitos de acordo com a legislação trabalhista e 

empregatícia nacional e quaisquer acordos coletivos aplicáveis, incluindo seus 

direitos pertinentes a jornadas de trabalho, salários, horas extras, indenização e 

benefícios no início da relação de trabalho e quando ocorrerem quaisquer 

mudanças significativas; 

➢ Garantir que as decisões sobre emprego não sejam tomadas com base em 

características pessoais não relacionadas aos requisitos inerentes ao serviço, 

tais como sexo, raça, nacionalidade, origem étnica, social e nativa, religião ou 

credo, deficiência, idade ou orientação sexual. A relação empregatícia deverá se 

basear no princípio de igualdade de oportunidades e tratamento justo e não fazer 

discriminação com relação a nenhum aspecto da relação empregatícia, como 

recrutamento e contratação, remuneração (incluindo salários e benefícios) 

condições de trabalho e de emprego, acesso a treinamento, atribuição de cargo, 

promoção, rescisão de contrato de trabalho ou aposentadoria e práticas 

disciplinares. Não deverá ser considerada discriminação a adoção de 

medidas especiais de proteção ou assistência para corrigir discriminação 

ou seleção anterior para determinado trabalho baseada nos requisitos 

inerentes ao serviço, desde que sejam compatíveis com a legislação 

nacional; 

➢ Contratar funcionários e prestadores de serviços, equipamento, materiais e 

insumos conforme legislação trabalhista vigente, seguindo as leis específicas de 

encargos trabalhistas, previdenciários, tributário, fiscal e segurança do trabalho 

bem como acordo/convenção/dissídio coletivo da categoria profissional; 

• Redução de Pessoal: antes de efetuar quaisquer demissões coletivas, a 

CONCESSIONÁRIA deverá fazer uma análise de alternativas para a redução. Se a 

análise não identificar alternativas viáveis à redução de pessoal, um plano de 

redução deverá ser formulado e implantado para atenuar os impactos adversos do 

corte sobre os trabalhadores. O plano de redução deverá ser baseado no princípio 
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da não discriminação e refletir a consulta da CONCESSIONÁRIA aos trabalhadores, 

seus sindicatos/organizações e cumprir os acordos coletivos de trabalho, se houver. 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar todas as exigências legais e contratuais 

relacionadas à notificação das autoridades públicas, bem como à consulta e 

fornecimento de informações aos trabalhadores e seus sindicatos; 

• Disponibilizar mão de obra previamente treinada para a função, promovendo, 

periodicamente e às suas expensas, treinamentos gerais e específicos de toda a 

equipe de trabalho, com registro de evidências e apresentação de cronograma anual 

necessários para garantir a execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade 

desejados; 

• Instruir os trabalhadores quanto à necessidade de acatar as orientações do PODER 

CONCEDENTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de 

segurança e medicina do trabalho; 

• Fornecer equipamentos de EPI e EPC a todos os empregados; 

• Cumprir rigorosamente as normas de engenharia de segurança e medicina do 

trabalho, de acordo com a legislação vigente, e sempre visando à prevenção de 

acidentes no trabalho; 

• Fazer seguro pessoal contra riscos de acidentes de trabalho para os trabalhadores 

diretos; 

• Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento do seu pessoal acidentado ou com mal súbito. Em caso de acidentes, 

o PODER CONCEDENTE deverá ser imediatamente avisado pela 

CONCESSIONÁRIA. O fornecimento de informações sobre os acidentes aos órgãos 

de divulgação em massa é privativo do PODER CONCEDENTE. 

• O PODER CONCEDENTE se reserva o direito de fazer outras exigências à 

CONCESSIONÁRIA, mediante decisões fundamentadas, com respeito à segurança 

do trabalho, inclusive considerando eventuais alterações contratuais, sempre que 

julgue necessário para proteção de pessoas, propriedades e bens; 

• Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal; 

• Supervisionar diariamente a higiene pessoal e a limpeza dos uniformes dos 

trabalhadores; 

• Garantir que a equipe selecionada para a prestação dos serviços objeto do contrato 

reúna os seguintes requisitos: qualificação exigida para a função; atendimento aos 

requisitos legais (licenças, certificados, autorizações legais etc.), para o 

desempenho da função; conhecimentos suficientes para a correta prestação dos 

serviços objeto do contrato; 
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• Identificar todo o pessoal envolvido na prestação dos serviços objeto do contrato 

devendo garantir que todos os funcionários estejam devidamente uniformizados e 

portando, em todo momento, crachá de identificação com foto recente; 

• Oferecer soluções, na eventualidade de greve de funcionários, que garantam os 

serviços mínimos imprescindíveis determinados pelo PODER CONCEDENTE; 

• Contar com técnicos de segurança do trabalho, os quais devem estipular as pautas 

necessárias ao cumprimento das normas vigentes nesta matéria; 

• Providenciar exames médicos, exigidos pelas normas vigentes, a cada 12 meses ou 

em períodos menores para os casos previstos em legislação específica de uma 

determinada categoria; 

• Controlar estado de saúde do pessoal responsável pela prestação dos SERVIÇOS, 

devendo providenciar a substituição imediata em caso de doença incompatível com 

a função desempenhada; 

• Apresentar, quando solicitada, cópia dos programas de controle médico de saúde 

ocupacional – PCMSO e de prevenção dos riscos ambientais – PPRA, contendo, no 

mínimo os itens constantes das NR 7 e 9; 

• Manter admissionais, periódicos, demissionais, mudanças de função e retorno ao 

trabalho, conforme preconiza a NR 7; 

• Manter registro de segurança e saúde ocupacional, conforme preconiza a NR 32; 

• Garantir que todos os trabalhadores recebam em tempo hábil aviso de demissão e 

dos valores rescisórios determinados pela lei e pelos acordos coletivos. Todos os 

pagamentos devidos, as contribuições previdenciárias e os benefícios pendentes 

deverão ser pagos (i) aos trabalhadores na ocasião do término da relação de trabalho 

ou antes, (ii) quando adequado, em benefício dos trabalhadores ou (iii) o pagamento 

será efetuado de acordo com um cronograma garantido por meio de um acordo 

coletivo; 

• Estabelecer e implementar um “plano de emergência/contingência” perante 

possíveis desvios e não conformidades, tais como interrupção de fornecimento de 

energia elétrica, gás, vapor, quebra de equipamentos, greves e outros, assegurando 

a manutenção dos serviços; 

• O Programa de Ação à Emergências deve incluir, entre outros: (a) plano de 

evacuação de incêndios, com a realização de simulações de evacuação, e posterior 

avaliação que deve medir a adequação do grau de treinamento da equipe e o 

conhecimento das medidas a serem adotadas; (b) esquemas alternativos de 

trabalho, com vistas a assegurar a correta continuidade dos serviços prestados. O 

Programa de Ação à Emergências deve ser atualizado anualmente, adequando as 
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obrigações e diretrizes impostas pelas normas vigentes às mudanças de diretrizes 

do PODER CONCEDENTE, às novas tecnologias, dentre outros. A 

CONCESSIONÁRIA deve consultar as autoridades locais como Prefeitura, Polícia, 

Bombeiros, Defesa Civil, entre outras, para definição das suas estratégias 

relativas à segurança do trabalho, em especial quanto à elaboração do 

Programa de Ação à Emergências; 

• Estabelecer “protocolos de funcionamento para prevenção de riscos” com 

antecedência suficiente para o início dos SERVIÇOS. Os protocolos devem 

incorporar instruções para a utilização dos equipamentos de proteção adequados à 

atividade a ser realizada. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela aquisição e a 

utilização de tais equipamentos, sendo também responsável pelo treinamento do 

pessoal no que se refere à utilização de equipamentos de primeiros socorros, 

sistemas de evacuação, sistemas de proteção contra incêndios, etc; 

• Estabelecer um sistema de gestão preditivo e preventivo em SSO, vinculado ao 

SGSA; 

• Manter e apoiar os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho - SESMT, conforme NR 04 (em sua íntegra); 

• Caso contrate outras empresas para prestar serviços em seu estabelecimento, a 

CONCESSIONÁRIA pode constituir SESMT comum para assistência aos 

empregados das contratadas, sob gestão própria, desde que previsto em 

Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho; 

• O SESMT das contratadas deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente, 

por Comissão composta de representantes da CONCESSIONÁRIA, do sindicato de 

trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho, ou na forma e periodicidade 

previstas na Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho; 

• Estabelecer a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, conforme NR 

05 (em sua íntegra) 

• Implementar um Programa de fornecimento de equipamento de proteção individual 

– EPI e equipamento de proteção coletiva – EPC, conforme NR 06 (em sua íntegra), 

e demais NR complementares; 

• Obedecer, na execução do CONTRATO, às Normas Regulamentadoras – NR – do 

Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho da Portaria MTB nº 3.214 de 08/06/78, bem como todas as 

demais Normas Regulamentadoras pertinentes a cada atividade; 

• Adotar as medidas necessárias destinadas a minimizar as probabilidades de ocorrer 

acidentes envolvendo pessoas, propriedade ou bens, da CONCESSIONÁRIA, do 
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PODER CONCEDENTE ou de terceiros, obedecendo aos requisitos de instruções 

de trabalho a serem elaboradas pela CONCESSIONÁRIA; 

• Possuir e manter atualizado um programa completo de Segurança do Trabalho, que 

pode ser solicitado pelo PODER CONCEDENTE para análise e proposição de 

recomendações e aperfeiçoamentos; 

• Arcar com os custos relativos à fiscalização de entidades especializadas indicadas 

pelo PODER CONCEDENTE, com a finalidade de verificar, in loco, o cumprimento 

de determinações de segurança estabelecidas; 

• Manter todos os seus empregados aptos e preparados a desenvolver as suas 

funções, por meio de treinamento teórico e prático para a prestação de primeiros 

socorros, bem como uso correto dos agentes extintores de incêndio e dos 

equipamentos de proteção individual e coletiva; 

• Manter rigoroso controle de segurança do trabalho sobre as operações de carga, 

descarga e transporte de qualquer natureza, material ou pessoal; 

• Implementar o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, 

conforme NR 07 (em sua íntegra); 

• Implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conforme 

NR 09 (em sua íntegra); 

• Implementar a Segurança em instalações e serviços em eletricidade, conforme NR 

10 (em sua íntegra); 

• Implementar o transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais 

conforme NR 11 (em sua íntegra); 

•  Implementar a Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, conforme NR 

12 (em sua íntegra); 

• Garantir a prevenção de atividades e operações insalubres e atividades e operações 

perigosas, conforme respectivamente NR 15 e 16 (em sua íntegra); 

• Implementar o Programa de Ergonomia, conforme NR 17 (em sua íntegra); 

• Implementar o Programa de condições e meio ambiente de trabalho na 

indústria da construção, conforme NR 18 (em sua íntegra); 

• Implementar os Trabalhos a céu aberto, conforme NR 21 (em sua íntegra); 

• Implementar a Proteção contra incêndios, conforme NR 23 (em sua íntegra); 

• Proporcionar condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, conforme 

NR 24 (em sua íntegra); 

• Implementar a Sinalização de segurança, conforme NR 26 (em sua íntegra); 

• Implementar o Trabalho em altura, conforme NR 35 (em sua íntegra); 

• Implementar o Mecanismo de Reclamação de trabalhadores (inclusive de seus 
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sindicatos, terceirizados e de contratadas); 

• Implementar o Programa de Igualdade ocupacional sem distinção de valores, 

legalmente aplicável; 

• Desenvolver e implementar treinamentos legais e treinamentos de capacitação/ 

habilitação para as atividades do projeto, dentre eles: admissionais, periódicos, 

mudança de função, retorno ao trabalho, preparativos ao trabalho conforme cada 

uma das NR, ou demais casos preditivos; 

• Identificar e validar a cada ciclo os principais riscos (relacionados à SSO) e controles 

do projeto durante a Modernização, Expansão, Operação e Manutenção do Sistema 

de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, considerando, sem a estes se restringir: 

➢ Riscos por descargas elétricas naturais (trabalho em dias nublados ou 

chuvosos); 

➢ Risco por choque elétrico (risco de proximidade à rede de alta e/ou baixa 

tensão, risco de eletrocussão por inobservância técnica); 

➢ Risco de queda de altura (por uso de escadas, cestos aéreos, cestos 

suspensos e demais classificações da NR 12; ou risco de queda por 

inobservância técnica); 

➢ Risco de queda de materiais (queda de materiais de instalação, 

substituição, ou modernização, bem como de ferramentas); 

➢ Risco de acidente de trânsito (mediante a mobilidade das equipes de 

modernização, expansão e/ou manutenção durante o projeto em área urbana 

ou rural); 

➢ Risco de acidente de trajeto; 

➢ Risco de conflitos (como durante tentativas de furto e/ou assalto), principalmente 

em áreas com altos índices de violência; 

• Implementar ações e treinamentos sobre a exposição a doenças considerando: 

➢ Exposição a materiais perigosos como herbicidas químicos, para evitar interferência da 

vegetação no sistema de iluminação, óleos veiculares lubrificantes etc; 

➢ Riscos relacionados à eventual necessidade de substituição de transformadores, 

considerando-se as normas relativas à disposição de resíduos proveniente do óleo 

Ascarel/PCBs, como a norma ABNT NBR 8371:2005; 

➢ Riscos de contaminação por mercúrio; 

• Implementar ações para o transporte de materiais, equipamentos, resíduos, 

produtos químicos, combustíveis e de óleo lubrificante e diesel; 

• Implementar, conforme necessário, áreas de apoio às frentes de serviços para 

armazenamento de equipamentos, materiais e insumos para serviços 

administrativos e operacionais, além de instalação sanitária suficiente para o número 
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de pessoas em serviço. Durante as atividades, esta área deverá seguir diretrizes de 

sinalização e comunicação com os funcionários e outras pessoas autorizadas; 

• Promover a limpeza das áreas de apoio e frentes de serviço. 

 

7.2. Programação de Tráfego 

 

Deverá ser realizada a programação do tráfego para definição prévia de rotas, 

horários e locais para entrada, saída e movimentação dos veículos relacionados ao transporte 

de pessoal, maquinários, equipamentos, insumos, suprimentos e demais veículos utilizados 

para o projeto, de forma a minimizar impactos sobre o tráfego nas vias a serem utilizadas e/ou 

mitigar riscos de acidentes. 

 

Essa programação poderá ser registrada na forma de um rotograma, sendo revisado 

periodicamente ou sempre que for detectada necessidade. Para tanto, devem ser seguidas as 

medidas listadas abaixo, sem a estas se restringir: 

• Definição de rotas e horários pré-estabelecidos e locais para a entrada e saída de 

veículos e transporte de pessoal, matérias, equipamentos etc. para as áreas de 

apoio e frentes de serviço; 

• Planejamento das relocações e redefinições do trânsito local, caso necessário; 

• Implantação e operação de processo de apoio ao tráfego, com a comunicação com 

veículos em serviço para identificação de situações que possam exigir intervenções; 

• Sistema de verificação e respectiva autorização para entrada em serviço dos 

motoristas; 

• Utilização de veículos adequados para as condições de carga e percurso de 

transporte, em termos de peso, capacidade, potência e outras características, além 

de sua devida conservação e manutenção do bom estado de funcionamento, tendo 

por objetivo evitar danos às vias utilizadas (por excesso de peso por eixo, por 

exemplo), bem como interferências indevidas com o tráfego (velocidade 

excessivamente reduzida, frenagem insuficiente, fumaça, panes, decapagem de 

pneus e outros incidentes que possam ser provocados); 

• Utilização de veículos providos com sinalização e equipamentos para ação em caso 

de ocorrência de acidentes e outros cenários emergenciais, tais como equipamentos 

e materiais para auxílio a outros veículos em serviço que apresentem pane. 

 

7.2.1. Apoio e Controle do Tráfego 
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Deverá ser implantado e operado o processo de apoio e controle do tráfego por meio 

de informações coletadas e repassadas pelos condutores a serviço do projeto, para 

identificação de situações que possam exigir intervenções. 

 

Para apoio e controle do tráfego deverão ser realizadas as seguintes ações: 

• Monitoramento das condições das vias locais antes e durante o tráfego de veículos; 

• Planejamento do tráfego considerando horários de maior fluxo da via, evitando-os 

sempre que possível; 

• Fornecer, caso necessário, apoio de controle de tráfego com barreiras, 

semáforos e operadores de trânsito se for necessário, conforme previsto na NR-

26. 

 

7.2.2. Mitigação de Interferência com Terceiros 

 

Para que sejam minimizadas as interferências com terceiros o programa deverá incluir 

procedimento para utilização de veículos com bom estado de conservação, manutenção e 

funcionamento adequados para as condições de carga e percurso do transporte. 

 

A CONCESSIONÁRIA e suas subcontratadas deverão realizar inspeções periódicas 

do estado de conservação e manutenção dos veículos, mantendo um registro atualizado 

(checklist) desses procedimentos. Também deverão ser adotados processos de contenção e 

vedação das cargas transportadas pelos veículos a serviço do empreendimento, de forma a 

evitar que extravasem na via, sobre pessoas ou sobre outros veículos. 

 

Dessa forma pretende-se evitar danos às vias utilizadas (por excesso de peso ou 

velocidade, por exemplo), bem como interferências indevidas, como velocidade 

excessivamente reduzida, frenagem insuficiente, emissão de fumaça preta, emissão de 

poeira, situações de pane com os veículos e obstrução de vias, decapagem de pneus e outros 

incidentes que possam ser provocados. Além disso, também deverá ser implantado: 

• Em todas as áreas urbanas e interseções de vias públicas, assim como nas 

proximidades de rodovias, deverão ser adotados procedimentos adequados que 

visem cuidados de controle de tráfego com sinalizações e medidas de segurança de 

trânsito com vistas também a salvaguardar os eventuais transeuntes e demais 

veículos não envolvidos com as atividades do projeto. 

• Para minimização de eventuais incômodos com as comunidades vizinhas, deverá ser 

evitada, sempre que possível, a utilização das vias de acesso nos horários de pico. 
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• Se necessário, divulgação das relocações e redefinições do tráfego local e da 

definição dos horários preestabelecidos e locais para a entrada e saída de veículos 

do projeto. 

• Comunicação prévia aos usuários das vias, afetados pelas intervenções no tráfego 

local. 

• Sinalização nos veículos a serviço do empreendimento apresentando de maneira 

clara as informações da CONCESSIONÁRIA (logotipo) e telefone gratuito de 

contato, para comunicação e alerta da comunidade quanto a acidentes e direção 

perigosa. 

• Inclusão de redutores de velocidade em caminhões para as áreas de maior fluxo de 

pedestres como centros comerciais e locais próximos de escolas e hospitais. 

 

7.2.3. Treinamento e Capacitação 

 

Deverão ser desenvolvidos treinamentos e capacitações de maneira contínua com 

motoristas e auxiliares de tráfego em relação aos equipamentos a serem empregados, às 

vias a serem utilizadas, aos procedimentos de operação e aos procedimentos adotados 

com base nas demais medidas previstas para controle de tráfego das atividades do projeto, 

regulamentações de trânsito pertinentes e direção segura, conforme presentes neste 

Programa. 

 

7.2.4. Sinalização das Vias 

 

Para acesso aos locais das atividades do projeto, deverá ser utilizada a infraestrutura 

viária já existente. Quando aplicável, deverá haver sinalização adequada, nos termos da NR-

26, por meio de: 

• Sinalização de trânsito com placas de controle de velocidade, cruzamentos, 

indicação da obra, escolas, travessias de pedestres, ciclovias, ciclofaixas, entre 

outras. As placas de sinalização para o tráfego deverão ser confeccionadas com 

tinta refletiva, obedecendo aos padrões fixados pelo Manual Brasileiro de 

Sinalização do CONTRAN; 

• Sinalização dos locais de apoio: frentes de serviço e outros pontos utilizados para 

realização das atividades; 

• Sinalização aos acessos, circulação de veículos, máquinas e equipamentos; 

• Identificar locais para travessia de pedestres, tráfego de ciclistas, e cruzamentos de 

veículos; 
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• Identificar locais de estacionamento, carga e descarga de materiais; 

• Manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares; 

• Em todas as estruturas de sinalização deve-se manter as informações de contato. 

 

7.2.5. Transporte de Materiais, Equipamentos, Resíduos, 

Produtos Químicos, Combustíveis e de Óleo Lubrificante 

 

O transporte de materiais, equipamentos, resíduos, produtos químicos, 

combustíveis e óleo lubrificante e diesel deverá seguir as seguintes diretrizes: 

 

• Qualquer veículo utilitário, de transporte de cargas, máquina ou equipamento que 

opere em marcha ré deverá ser equipado com alarme sonoro acoplado ao sistema 

de câmbio e com retrovisores em bom estado; 

• Os veículos deverão ser equipados com rádio ou celular para o motorista, e 

possuirão controle de velocidade com tacógrafo, comprovando assim o respeito aos 

limites de velocidade nas vias públicas e do estabelecido nas frentes de serviço; 

• Deverão ser adotados processos de contenção/vedação das cargas transportadas 

pelos veículos a serviço do projeto, de forma a evitar que extravasem na via, sobre 

pessoas ou outros veículos; 

• Quando do transporte de materiais e equipamentos, deverão ser utilizados 

obrigatoriamente caminhões com carrocerias que impeçam a queda acidental, a qual 

poderá vir a causar problemas ambientais e de segurança para a comunidade do 

entorno; 

 

Os veículos pesados deverão possuir sistema hidráulico que utiliza o sistema de segurança 

Tipo A (composto por dispositivos de segurança primário e secundário) ou Tipo B 

(dispositivos de segurança primário e terciário). 

 

7.2.6. Atenção para Riscos Pertinentes das Atividades de Tráfego 

 

• Risco de acidente de trânsito (mediante a mobilidade das equipes do projeto): 

atividade de maior frequência durante a movimentação de veículos ou pedestres; 

• Risco de acidente de trajeto (ocasional acidente de trajeto): atividade de alta 

frequência durante a movimentação de veículos ou pedestres onde os trabalhadores 

se deslocam das casas ao trabalho e do trabalho as casas. 
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Dentre demais situações que podem vir a ocorrer para as atividades relacionadas ao 

tráfego, deverá a CONCESSIONÁRIA possuir respaldos para as situações, sempre com o 

devido alinhamento às Normas e Legislações pertinentes e orientações do Sistema de Gestão 

Socioambiental, conforme detalhado em seus demais Programas. Para isto a 

CONCESSIONÁRIA deverá avaliar a adoção de equipamentos de controle eletrônico online 

de trajetos e velocidades a ser integrado com o sistema de gestão e demais mecanismos de 

controle do projeto. 

 

7.3. Programa de Gestão Socioambiental das Atividades De Modernização, 

Expansão, Operação e Manutenção 

 

Os procedimentos apresentados estão alinhados às diretrizes de prevenção, 

mitigação, compensação (caso aplicável), controle e monitoramento relacionados ao meio 

ambiente e à sociedade, propondo ainda medidas para redução ou correção dos impactos 

previstos. 

 

É importante que o programa executivo sistematize um conjunto de medidas 

gerenciais necessárias para garantir, melhorar e ampliar o desempenho socioambiental do 

projeto de acordo com os riscos e impactos identificados pelo SGSA, utilizando-se de 

metodologias consagradas considerando checklist, vistorias e supervisão de campo, registro 

e consolidação das informações, entre outros. 

 

7.3.1. Diretrizes para a Geração de Ruído 

 

A movimentação de máquinas, veículos e equipamentos tende a gerar ruído. Nota-

se, porém, que para as atividades do sistema de IP, são de pequeno porte e temporárias, à 

princípio. 

Deve ser verificado no planejamento das atividades as fontes passíveis de gerar ruído 

de forma mais extensiva, e avaliar se será pertinente propor um monitoramento das 

atividades. 

 

O monitoramento de ruídos, se for necessário, deverá ser executado segundo 

legislação pertinente, ABNT NBR 10151 e demais normas técnicas pertinentes, além de 

diretrizes específicas com metodologia adequada para as atividades em questão. Importante 

destacar que o monitoramento estará condicionado para situações específicas onde a 

duração, o tipo e o local de trabalho intensifiquem a geração de ruídos ocasionados pelas 

atividades do projeto e interfiram no bem-estar das comunidades. Essa avaliação deverá ser 
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feita na fase de planejamento do projeto. 

 

7.3.2. Diretrizes para as Áreas de Apoio às Atividades 

 

A necessidade de instalação de uma área de apoio ao projeto deverá ser avaliada 

quando do planejamento das atividades. Tais áreas poderão ser utilizadas para 

armazenamento de equipamentos, materiais, insumos, estacionamento de veículos, 

ambulatório e para serviços administrativos. Também poderá incluir instalação sanitária 

adequada aos requisitos legais aplicáveis dimensionados de acordo com o número de 

pessoas em serviço. Não será permitido o preparo de refeições, lavanderia, alojamento, etc. 

nesta área. 

 

Durante a execução das atividades do projeto, a área de apoio deverá seguir as 

diretrizes de sinalização e comunicação com os trabalhadores e outras pessoas autorizadas 

a acompanhar o projeto: 

• Sinalizar os locais de apoio; 

• Manter comunicação com trabalhadores através de avisos, cartazes ou similares; 

• Sinalizar acessos, circulação de veículos, máquinas e equipamentos; 

• Alertar e sinalizar quanto ao limite de velocidade dos veículos e máquinas; 

• Identificar locais para circulação e travessia de pedestres, cruzamento de veículos, 

rotas de fuga e pontos de encontro em caso de emergências; 

• Identificar locais de estacionamento, carga e descarga de materiais, entre outras. 

 

Para as áreas de vivência dos trabalhadores e colaboradores deverão ser instalados 

locais adequados nas praças de modernização e expansão do sistema de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, quando necessário. Deverão também conter local adequado para as refeições e 

higienizações pessoais, instalações sanitárias, água potável e fria, lixeiras para coleta 

seletiva, dentre outras estruturas, de acordo com as diretrizes legais determinadas na NR 

18.4. 

 

Para os banheiros e refeitórios, deverão ser seguidas as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 24, que trata das condições 

sanitárias e do conforto nos locais de trabalho.  

 

Caso seja necessário, para o armazenamento de óleo e combustíveis, 

deverão ser usados reservatórios apropriados, isolados da rede de drenagem e com diques 
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de contenção com capacidade adequada a depender da situação de armazenamento; se a 

céu aberto, deverá possuir capacidade de uma vez e meia o volume da capacidade de 

armazenamento, ou se em local coberto, possuir o volume da capacidade armazenada. Os 

dispositivos de armazenamento não poderão ter drenos, a não ser que esses dispositivos 

escoem para outra área de contenção ou reservatório, onde todo o derramamento 

possa ser contido. 

 

As áreas de apoio e/ou frentes de serviço deverão ainda dispor de kit de mitigação 

para acidentes com derramamento de óleo, que poderão ocorrer durante a manutenção de 

veículos ou atividades que envolvam máquinas pesadas, composto basicamente por materiais 

absorventes (serragens), bandeja e lona plástica, luva, vassouras, enxada e pás. Este kit 

deverá ser utilizado para recolhimento do resíduo oleoso a ser acondicionado em tambor de 

acordo com os requisitos legais aplicáveis. 

 

Deverão ainda ser adotados sistemas eficazes de abatimento de ruídos nos 

equipamentos mais ruidosos, quando necessário, tais como enclausuramento, barreiras, 

isolamento, etc. 

 

Ao final das atividades, as estruturas de apoio deverão ser desmobilizadas conforme 

as ações previstas no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

 

Todo resíduo e efluente gerado nas áreas de apoio deverá ser tratado conforme o 

Programa Gestão de Resíduos Sólidos. 

 

7.3.3. Diretrizes para Limpeza da frente de serviço 

 

Sempre que finalizado um serviço, toda a área de trabalho deverá ser limpa 

adequadamente, não podendo ser deixados no local: produtos perigosos; resíduos 

dispostos a céu aberto; equipamentos desprovidos de proteção; materiais de uso em geral; 

entre outras providências que garantam a segurança e qualidade ambiental do local. 

 

As áreas atendidas por um serviço deverão sempre permanecerem limpas e 

adequadas à circulação dos trabalhadores que necessitem transitar nos arredores da área, 

atentando-se para a colocação adequada da sinalização de bloqueio de acesso aos 

espaços e a manutenção da organização dos mesmos, utilizando-se dos compartimentos 

da carroceria do veículo de armazenamento temporário de resíduos, equipamentos e outras 

ações necessárias ao controle e organização das frentes de serviço. 
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7.4. Programa de Saúde e Segurança da Comunidade 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá avaliar os riscos e impactos sobre a saúde e a 

segurança das Comunidades potencialmente afetadas durante o ciclo de vida do projeto e 

deverá estabelecer medidas de prevenção e controle em conformidade com as boas 

práticas internacionais do setor (BPIS). A CONCESSIONÁRIA deverá propor medidas de 

mitigação que sejam compatíveis com a natureza e magnitude dos impactos e riscos 

previamente identificados. Essas medidas darão prioridade à prevenção e, caso não seja 

viável, à minimização de riscos e impactos. Eventualmente, a CONCESSIONÁRIA terá 

ainda que compensar riscos e impactos negativos irreversíveis. 

 

7.4.1. Principais Atividades Geradoras de Riscos e Impactos para as 

Comunidades e Procedimentos Gerais 

 

As seguintes atividades poderão contribuir para o desencadeamento de acidentes 

(inclusive fatalidades) na interface com a comunidade/território: 

• Riscos por descargas elétricas naturais (trabalho em dias nublados ou chuvosos): 

intempéries podem gerar acidentes (inclusive fatalidades): cenários deverão estar 

identificados no PAE e ações a emergências deverão ser rigorosamente seguidas; 

• Riscos por choque elétrico (risco de proximidade da rede de alta e/ou baixa tensão, 

risco de eletrocussão por inobservância técnica): trabalhadores deverão seguir 

rigorosamente os procedimentos de manutenção e limpeza das frentes de 

serviços, não deixando nos locais produtos perigosos; resíduos dispostos a 

céu aberto; equipamentos desprovidos de proteção; materiais de uso em 

geral deixados sem disposição adequada; entre outras providências que 

garantam a segurança e saúde ambiental do local; 

• Riscos de queda de altura de trabalhadores, materiais e equipamentos (como 

ferramentas): podem atingir transeuntes e causar acidentes (inclusive fatalidades); 

os trabalhadores deverão seguir rigorosamente os procedimentos de segurança e 

utilizar os EPIs e EPCs necessários à prevenção de riscos da NR12; 

• Riscos de acidente de trânsito (devido à mobilidade das equipes de campo durante 

o projeto em área urbana ou rural): os trabalhadores deverão seguir rigorosamente 

os procedimentos relativos à segurança no tráfego e manutenção preventiva dos 

veículos; 
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• Transporte de materiais, equipamentos, resíduos, produtos químicos, combustíveis 

e de óleo lubrificante e diesel: podem levar a vazamentos e dispersão em áreas sem 

contenção, com potencial contaminação e riscos associados à saúde de 

comunidades ou a modos de vida caso impactem serviços ecossistêmicos; os 

trabalhadores deverão seguir rigorosamente os procedimentos relativos à 

segurança no tráfego. 

• No que tange à exposição da Comunidade a doenças, devem ser considerados: 

• A exposição a materiais perigosos como herbicidas químicos, óleos veiculares 

lubrificantes, combustíveis etc.; 

• Riscos relacionados à eventual necessidade de substituição de transformadores 

sem consideração às normas relativas à disposição de resíduos provenientes do 

óleo Ascarel, como a norma ABNT NBR 8371:2005; 

• Riscos de contaminação por mercúrio de trabalhadores, comunidades e meio 

ambiente, devendo ser rigorosamente seguidos os requisitos do Programa de 

Gestão de Resíduos Sólidos. 

• Especificamente a riscos da Comunidade a acidentes, principalmente em áreas de 

alta violência, deve ser levado em consideração a segurança patrimonial. Os 

profissionais devem ser rigorosamente capacitados nos objetivos e procedimentos 

do “Manual de Boas Práticas - Uso das Forças de Segurança: Avaliação e Gestão 

de Riscos e Impactos Orientação para o Setor Privado em Mercados Emergentes” 

(IFC, 2017), a partir de uma análise dos riscos gerados por seus acordos de 

segurança para as pessoas, quer estas estejam dentro ou fora do local do projeto. 

Nesta análise deverão ser incluídos os riscos decorrentes do uso, por parte do 

projeto, de funcionários do governo responsáveis pela segurança destacados 

para prestar serviços de segurança. Ao estabelecer os acordos de 

segurança, a Concessionária deverá nortear-se pelos princípios de 

proporcionalidade e boa prática internacional no que se referir a contratações, 

normas de conduta, treinamento, equipamentos e monitoramento desses 

trabalhadores e estar em conformidade com a legislação aplicável. Deverá 

certificar- se também de que os prestadores de serviços de segurança 

tenham recebido treinamento adequado no uso da força (e, quando aplicável, 

no uso de armas de fogo) e em como se comportar de maneira apropriada 

para com os trabalhadores e Comunidades Afetadas, exigindo que tais 

prestadores de serviço atuem dentro da lei aplicável. Não deverá ser 

permitido uso da força, salvo quando esta for empregada para fins 
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preventivos e defensivos e em grau proporcional à natureza e à extensão da 

ameaça; 

 

O mecanismo de reclamação para as Comunidades Afetadas deverá ser 

periodicamente divulgado para que elas expressem suas preocupações quanto aos acordos 

de segurança e ações do pessoal de segurança, assim como suas queixas em relação ao 

projeto e seus impactos e/ou atuação de seus trabalhadores. A gestão desse mecanismo 

deverá seguir as diretrizes e procedimentos definidos no Programa de Comunicação e 

Engajamento com as Partes Interessadas. 

 

7.5. Programa de Ação à Emergências (PAE) 

 

7.5.1. Cenários Potenciais de Ação 

 

Dentre outros citam-se alguns dos principais cenários potenciais de ação: 

• Queda de árvore ou parte de vegetação em poste, luminária; fiação elétrica ou 

outro fornecimento de serviço; 

• Queda de ferramenta ou equipamento em trabalhador, transeunte ou veículo de 

tração animal ou a motor; 

• Queda de equipamento de elevação de pessoas (Cesto aéreo ou Cesto suspenso 

ou Cesto acoplado); 

• Travamento de equipamento de elevação de pessoas em altura; 

• Queda de equipamento de elevação de carga; 

• Tombamento de carga, durante transporte; 

• Queda de pessoa durante trabalho em altura; 

• Pessoa dependurada em fiação elétrica; 

• Acidente de trânsito durante transporte de pessoas, materiais e equipamentos em 

todas as atividades de modernização, expansão, operação e manutenção do projeto; 

• Choque elétrico (trabalhadores e comunidades); 

• Descarga atmosférica, em equipamento ou fiação elétrica (ou outro serviço); 

• Descarga atmosférica em pessoa; 

• Queda de poste; 

• Soterramento de pessoa ou equipamento; 

• Situações externas como incêndios, movimentos sísmicos e alagamentos; 

• Dentre outros. 
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7.5.2. Descrição das Ações (Procedimentos) 

 

Os procedimentos detalhados do PAE serão exigidos da CONCESSIONÁRIA 

visando ao atendimento de qualquer acidente ou cenário emergencial durante as atividades. 

Desta forma, o programa deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 

• Procedimentos para consulta e alinhamento de todas as medidas com a Defesa Civil 

atuante no local do projeto; 

• Procedimentos para estruturação do plano de resposta dentro do PAE envolvendo 

Defesa Civil; 

• Procedimentos para identificação dos responsáveis pela comunicação e 

catalogação dos telefones/contatos de Hospitais locais e Não locais (especializados 

ou clínicos), telefones da Defesa civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Militar e 

Exército (caso existente), telefones/contatos dos vizinhos/comunidades 

potencialmente expostos ao cenário de ação específico; 

• Procedimentos para identificação dos responsáveis pela comunicação e 

catalogação dos telefones/contatos de terceiros que detenham recursos úteis ao 

plano de resposta a emergências, como por exemplo: ambulâncias particulares ou 

do poder público; aero ambulâncias; barco ambulância; caminhões pipa; ônibus, 

dentre outros; 

• Registro no PAE das potenciais instalações envolvidas e/ou locais de atuação 

(contato telefone, e-mail, WhatsApp, endereço, número de pessoas neste 

local, horário de funcionamento, se existe alguma substância ou dispositivo 

neste local que pode agravar o cenário de ação); 

• Procedimentos para os cenários potenciais de ação e simulados como treinamento 

para resposta; 

• Procedimentos para os cenários potenciais de ação e os processos de controle para 

cada um deles incluindo os recursos humanos e físicos adequados; 

• Procedimentos para os cenários potenciais de ação considerados sinistros, 

acidentes ou incidentes envolvendo a comunidade / território ou que afete ou que 

desabasteçam; 

• Procedimentos para acidentes decorrentes de causas naturais ou externas, como 

alagamentos, movimentos sísmicos, incêndio etc; 

• Definição do procedimento de cada plano de resposta à área de abrangência e 

limitações do plano; 

• Descrição da estrutura organizacional dos recursos humanos do PAE, 
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contemplando as atribuições e responsabilidades dos envolvidos, deixando claro o 

nome, telefone e endereço residencial; 

• Definição do fluxograma de acionamento de recursos humanos ou físicos, 

proporcional ao plano de resposta para cada cenário de ação; 

• Dentro de cada plano de resposta, os cenários de ação deverão possuir 

minimamente as situações emergenciais compatíveis com os cenários de sinistros, 

acidentes e incidentes potenciais, de acordo com os impactos esperados, 

considerando procedimentos de avaliação, controle emergencial (combate a 

incêndios, isolamento, evacuação, controle de vazamentos etc.), contemplando as 

ações de recuperação após mitigação do cenário de ação; 

• Procedimento para os recursos humanos mínimos necessários e seus respectivos 

treinamentos, capacitações e/ou habilitações; bem como descrever os recursos 

materiais necessários ao PAE; 

• Procedimento para a integração do PAE com outras instituições para manutenção 

dos planos de resposta aos cenários de ação; 

• Identificação da forma da comunicação e divulgação desta integração para as 

comunidades/ territórios potencialmente atingidos; 

• Descrição do plano de treinamento para os responsáveis do PAE e potencialmente 

afetados (trabalhadores diretos e indiretos, bem como os da cadeia de fornecimento) 

assim como Defesa Civil e partes interessadas (quando aplicável) em caso de 

emergência, sinistros, acidentes e incidentes; 

• Definição dos cronogramas de exercícios teóricos e práticos, de acordo com os 

diferentes cenários potenciais de ação estimados; 

• Definição do plano de comunicação de sinistro, acidente ou incidente as partes 

interessadas (Defesa Civil, CONCESSIONÁRIA, órgãos públicos, comunidade, 

dentre outros); 

• Inclusão, no PAE, de documentos anexos como plantas de localização da 

instalação/frente de serviço e layout, incluindo os usos do solo lindeiros, pessoas da 

comunidade sob risco, listas de acionamento (internas e externas), listas de 

equipamentos, sistemas de comunicação e alternativos de energia elétrica, 

relatórios etc. 

 

8. DIRETRIZES GERAIS 

 

Os Programas propostos deverão seguir as diretrizes gerais apresentadas abaixo. 
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8.1. Metas e Indicadores 

 

As metas socioambientais deverão ser apresentadas quando do detalhamento de 

cada programa proposto, e conforme o planejamento das atividades a ser realizado pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

Os indicadores socioambientais deverão ser apresentados quando do detalhamento 

das atividades no planejamento a ser realizado pela CONCESSIONÁRIA. 

 

O VERIFICADOR INDEPEDENTE será responsável por avaliar se as metas e 

indicadores propostos pela CONCESSIONÁRIA são suficientes para atender as exigências 

do SGSA e do PGS e aferir por amostragem o cumprimento das exigências socioambientais 

em campo. 

 

8.2. Público-alvo 

 

Os “interessados”, ou seja, pessoas ou grupos direta ou indiretamente afetados pelo 

projeto, bem como aqueles que podem ter interesses diversos e/ou capacidade para 

influenciar seu resultado, quer positiva ou negativamente. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a identificação dos público-alvo durante a 

estruturação de cada Programa. Os programas podem ser representados por vários 

segmentos, o que inclui, mas não se limita a: 

 

• USUÁRIOS, o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA, o VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, 

EMPRESA DISTRIBUIDORA, PARTES RELACIONADAS, Governo Estadual e 

Federal, lideranças e entidades de classe, órgão fiscalizadores/reguladores, 

imprensa, universidades; 

• Munícipes e comunidades impactadas pelo projeto; 

• Fornecedores ou subcontratados; 

• Equipe da CONCESSIONÁRIA e seus colaboradores em integração com 

o PODER CONCEDENTE. Trabalhadores diretos e indiretos (subcontratados); 

• Secretarias de governo do MUNICÍPIO, representantes institucionais e população 

dos bairros beneficiados e suas lideranças e representantes. 

• Os motoristas, auxiliares de tráfego, as comunidades potencialmente afetadas e os 
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órgãos públicos responsáveis pelo gerenciamento das vias públicas. 

 

8.3. Recursos Materiais e Humanos 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá ter em seu arcabouço técnico equipe interna e/ou 

consultores que respondam pelo assunto e atividades do programa. Nota-se que a 

contratação de equipe interna mínima com qualificação e experiência prévia, incluindo 

representante(s) da alta direção, é fundamental para garantir linhas de responsabilidade e 

autoridade bem definidas; e/ou a contratação de consultorias/especialistas externos para 

auxiliar no processo de identificação de riscos e impactos entre outras atribuições específicas, 

como gestão socioambiental, comunicação social, análise de vegetação, entre outras que 

possam ser necessárias ao projeto. 

 

Os profissionais com responsabilidade direta pelo desempenho socioambiental do 

projeto deverão ter o conhecimento, as aptidões e a experiência necessários, incluindo 

conhecimento dos requisitos legais e dos requisitos aplicáveis. As principais 

responsabilidades socioambientais devem ser claramente definidas durante o planejamento 

das atividades e comunicadas ao restante da organização da CONCESSIONÁRIA, devendo 

ser fornecidos, de maneira constante, suficiente apoio gerencial e recursos humanos e 

financeiros, a fim de alcançar um desempenho socioambiental eficaz e contínuo. 

 

Além disso, a CONCESSIONÁRIA também deverá seguir minimamente a 

composição do SESMT conforme NR-4 - serviços especializados em engenharia de 

segurança e em medicina do trabalho. 

 

8.4. Poda e Supressão de Vegetação Arbórea 

 
A CONCESSIONÁRIA e/ou possíveis terceiros interessados deverão identificar as 

interferências nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em razão da presença de 

arborização no Município e solicitar ao PODER CONCEDENTE as podas ou transplantes 

estritamente necessários à adequada prestação dos SERVIÇOS, ao atendimento ao sistema 

de mensuração de desempenho. 

 

 

8.5. Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá atender em todos os seus Programas as normas e 
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legislações vigentes, bem como às possíveis atualizações. 

 

A seguir são apresentados os requisitos legais mínimos para os programas: 

Programa de Gestão Socioambiental das Atividades de Modernização, Expansão, Operação 

e Manutenção, e Programa de Gestão de Resíduos Sólidos: 

o Lei Federal nº 6.938/1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismo de formulação e aplicação. 

o Resolução CONAMA nº 001/1986 – Dispõe sobre os critérios básicos e as 

diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto 

Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

o Lei Federal n° 9.605/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências. 

o Decreto Federal n°6.514/2008 - Revoga o Decreto Federal n°3.179/1999, que 

dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 

estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 

infrações, e dá outras providências. 

o Lei Federal nº 10.165/2000 – Altera a Lei Federal nº 6.938/1981, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação. 

o Resoluções CONAMA n° 357/2005 e n° 430/2011 - Dispõem sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

o Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Lei de Crimes Ambientais. 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 

estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 

infrações, e dá outras providências; 

o Lei Federal nº 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

altera a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras 

providências; 

o Portaria MINTER 53/1979 - Regula sobre resíduos sólidos perigosos; 

o Resolução CONAMA nº 006/1988 - Normatiza inventários de resíduos; 

o Resolução CONAMA nº 275/2001 - Código de Cores para os diferentes 

tipos de Resíduos; 

o Resolução CONAMA nº 307/2002 - Diretrizes e Critérios para a Gestão de 
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Resíduos Sólidos da Construção Civil; 

o Resolução CONAMA nº 313/2002 - Inventário Nacional de Resíduos 

Sólidos Industriais; 

o Resolução CONAMA nº 348/2004 - Complementação da Resolução 

CONAMA nº 307/04; 

o Resolução do CONAMA n° 362/2005 - Manejo de óleos usados e 

recuperação dos constituintes nele contidos; 

o ABNT NBR 10.004/04 - Classificação de Resíduos; 

o ABNT NBR 11.174/1990 - Normatiza o armazenamento de resíduos sólidos 

classe II - não inertes e III - inertes; 

o ABNT NBR 11.175 - Incineração de resíduos sólidos perigosos; 

o ABNT NBR 12.235 - Normatiza o armazenamento de resíduos sólidos 

perigosos; 

o ABNT NBR 12.807 - Padroniza a terminologia de resíduos de serviços de 

saúde; 

o ABNT NBR 12.980 - Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos 

sólidos; 

o ABNT NBR 13.463 - Coleta de resíduos sólidos; 

o ABNT NBR 14064 - Plano de Emergência em Transporte de Produtos 

Perigosos. 

o ABNT NBR 15.112 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos 

- Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e 

operação; 

o ABNT NBR 15.113 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes 

- Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

o ABNT NBR 15.114 - Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de 

reciclagem - Diretrizes para projeto implantação e operação; 

o ABNT NBR 7.503:2018 – Transporte terrestre de produtos perigosos - 

Ficha de emergência e envelope - Características, dimensões e 

preenchimento); 

o ABNT NBR 9.191:2008 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – 

Requisitos e método de ensaio; 

o ABNT NBR 10.007:2004: Amostragem de resíduos sólidos. Esta Norma 

fixa os requisitos exigíveis para amostragem de resíduos sólidos; 

o ABNT  NBR  12.235:1992:  Armazenamento  de  resíduos  

sólidos  perigosos  – 

Procedimentos; 
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o ABNT NBR 13.221:2017: Transporte terrestre de resíduos. Esta norma 

estabelece os requisitos para o transporte de resíduos, de modo a minimizar 

danos ao meio ambiente e a proteger a saúde pública; 

o ABNT NBR 16.182:2013: Embalagem e acondicionamento — Simbologia de 

orientação de descarte seletivo e de identificação de materiais; 

o Portaria ANP n° 125 de 30 de julho de 1999 - Regulamenta a atividade de 

recolhimento, coleta e destinação final do óleo lubrificante usado ou 

contaminado; 

o Portaria ANP n° 127 de 30 de julho de 1999 - Estabelece a regulamentação 

para a atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado a ser 

exercida por pessoa jurídica sediada no País, organizada de acordo com as 

leis brasileiras. 

 

8.6. Etapas do projeto e cronograma de execução 

 

Os cronogramas dos programas socioambientais deverão ser apresentados quando 

do detalhamento de cada programa proposto, e conforme o planejamento das atividades a ser 

realizado pela CONCESSIONÁRIA. A execução dos programas deve ocorrer ao longo de todo 

o período da concessão. 

 

8.7. Sistemas e Registros e Acompanhamento 

 

O sistema de registro e acompanhamento deve ser por meio físico e eletrônico, vale 

ressaltar que o SGSA deve estar integrado ao Sistema Central de Gerenciamento. 

 

Como instrumentos de acompanhamento e avaliação dos Programas deverão ser 

elaborados relatórios periódicos, com descrição das atividades e análise crítica do andamento 

das ações, e um relatório final contemplando a síntese dos resultados. Esse 

acompanhamento deverá fazer parte do Relatório de Execução de Serviços. 

 

No caso de documentos legais há dentre eles os que necessitam ser arquivados por 

20 anos como o caso do PPRA – NR 09; alguns outros trabalhistas ficam subordinados a 

guarda de 5 anos, conforme CLT. Todos esses registros ficam a cargo da CONCESSIONÁRIA 

e no caso da existência de contratadas, deverá ser realizado o controle dos registros destas 

também. 

 

O VERIFICADOR INDEPEDENTE poderá realizar auditorias para avaliar os 
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mecanismos de registro e acompanhamento das atividades, bem como acessar os sistemas 

da CONCESSIONÁRIA para realização dos acompanhamentos. Durante a fase de 

Planejamento, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter para aprovação do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE e do PODER CONCEDENTE, o modelo de acompanhamento dos 

Programas. 
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9. ORÇAMENTO DAS INTERVENÇÕES DE MITIGAÇÃO DE IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

 
9.1. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS Lei Federal nº 

12.305/2010), a elaboração e a execução do PGRS são obrigatórias aos geradores de 

resíduos sólidos, responsáveis pelo adequado gerenciamento de seus resíduos. A lei 

determina quem deve elaborar o PGRS: 

 

• Geradores de resíduos de serviços públicos de saneamento básico; 

• Geradores de Resíduos Industriais; 

• Geradores de resíduos de serviço de saúde; 

• Geradores de resíduos de mineração; 

• Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 

perigosos ou que sejam definidos como de responsabilidade privada por sua 

natureza, composição ou volume (grifo nosso); 

• Empresas de construção civil; 

• Terminais ou outras instalações de serviços de transporte; 

• Atividades Agrossilvipastoris conforme exigência do órgão ambiental ou de 

vigilância sanitária; 

 

A implantação do PGRS para a futura Concessionária deverá ser acompanhada por 

uma empresa de Consultoria Ambiental, que será responsável pelo levantamento de dados, 

diagnóstico, estudos de alternativas, proposições de ações para o planejamento, controle das 

etapas futuras e protocolo junto ao órgão ambiental, se necessário.  

 

Para elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a ser realizado 

por empresa de consultoria especializada13, foi considerada uma verba de R$ 10.000,00 no 

Plano de Negócios Referencial.  Adicionalmente, como gasto no primeiro ano da Concessão, 

foi definida também uma verba para implantação de sistema de gerenciamento e certificação 

o valor de R$ 10.000,00, totalizando R$ 20.000,00 a serem gastos no Ano 1 do contrato 

(incluídos no Plano de Negócios como verba de investimento). 

 
 
 
13 Valor estimado com base em Estudos elaborados pela empresa Houer Concessões para o Estudo 
técnico do projeto de concessão de Iluminação Pública do município de Barreiras/BA, considerando 
atualização monetária e ajustes pelo porte da concessionária. 
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9.1. Certificações e Auditorias Periódicas 

 

Para acompanhamento das Diretrizes do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos o projeto considerou os seguintes custos adicionais: 

 

• Implantação de Sistema de Gestão e Certificação 

• Custos legais para acompanhamento da legislação Ambiental  

• Realizações periódicas de Auditorias, certificações e atualizações do Plano 

de Gerenciamento de resíduos. 

 

Os valores considerados no orçamento são os seguintes14: 
 
 

 

Tabela 3 - Valor estimado para Certificações e Auditorias 

Descrição Verba Anual Valor total 

Acompanhamento da legislação ambiental R$ 500,00/Mês ou 
R$ 6.000,00/ano   

R$78.000,00 

Auditorias e Certificações à cada 3 anos R$ 10.000,00 a cada três anos R$30.000,00 

Total  R$ 108.000,00 

Valor Mensal médio, considerando 156 meses de contrato R$ 692,31/mês 

Valor mensal considerado R$ 700,00/mês 

 Fonte: Inducta Soluções em Energia 

 
 

9.2. Destinação de Resíduos Comuns 

 

Ainda relacionado ao tema resíduos, analisou-se neste item a necessidade de 

previsão de verba específica para o custo da destinação final de resíduos sólidos comuns, 

classificados como Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), provenientes, principalmente, do 

Centro Operacional de Controle - COP e das áreas de apoio.  

 

Quanto aos resíduos gerados pelas equipes de operação no desenvolvimento de 

suas atividades em campo (sobras de fios, papelão e isopor), os resíduos correspondem a 

uma pequena quantidade, sendo avaliados também com pouca representatividade em relação 

 
 
 
14 Valor estimado com base em Estudos elaborados pela empresa Houer Concessões para o Estudo 
técnico do projeto de concessão de Iluminação Pública do município de Barreiras/BA, considerando 
atualização monetária e ajustes pelo porte da concessionária. 
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ao total de resíduos comuns gerados. Além disso, tais resíduos são classificados como Classe 

II – Não Perigosos. 

 

 

Ainda que a legislação supracitada demonstre a responsabilidade pela coleta e 

destinação dos resíduos gerados advindo de atividade exercida por pessoa jurídica, ela não 

determina qual o volume máximo cabível ao sistema de coleta urbano. Tomando como base 

o enquadramento das atividades realizadas pela SPE quanto ao licenciamento ambiental, as 

mesmas não podem, no geral, ser consideradas como potencialmente poluidoras, podendo 

assim se enquadrar nos requisitos para a destinação junto ao serviço oferecido pelo município, 

ainda que este último não traga especificidade para este tipo de parceria público-privada.   

 

A geração de resíduos estimada para o escritório da SPE (incluindo CCO) não 

demandará a necessidade de contratação de serviço especial junto a Prefeitura municipal, 

estando assim já estão contemplados nas cargas tributárias eminentes a realização do 

empreendimento, de acordo com o Código Tributário do Município de Colatina, estabelecido 

pela Lei nº 2.805, de 14 de dezembro de 1977. 

 

9.3. Destinação de Resíduos Perigosos 

 
Para a destinação final dos resíduos perigosos gerados durante o processo de 

substituição das lâmpadas consideradas neste estudo, que se concentram, basicamente, na 

destinação das lâmpadas de vapor de sódio, mercúrio e mistas, foi considerada a existência 

de empresas/cooperativas credenciadas e certificadas para realização deste serviço, 

incluindo a possibilidade de reaproveitamento destas lâmpadas, com capacidade de realizar 

os procedimentos de acordo com as leis vigentes. 

 

Para cálculo do volume de lâmpadas a serem descartadas ao longo da concessão e 

consequentemente o custo desta destinação, partiu-se dos 14.668 pontos de iluminação 

previstos que serão modernizados, mas considerando também uma margem de segurança 

para outras eventuais trocas e ajustes, totalizando a previsão de 15.500 lâmpadas 

convencionais que serão descartadas após serem substituídas no período de modernização. 

 

Como custo médio de descarte das lâmpadas que serão substituídas, foi considerada 

a média de premissas de outros estudos e de empresas para o frete e aproveitamento destes 

resíduos de aproximadamente R$2,00 por lâmpada, totalizando uma verba de R$ 31.000,00 

a ser gasta no período de modernização do parque. Esta verba foi incluída na rubrica de 
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Despesas com o Sistema Convencional, no Plano de Negócios Referencial, ao longo da fase 

de modernização. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Relatório apresenta o diagnóstico ambiental para as atividades de 

modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede 

de iluminação pública no Município de Colatina, no Estado do Espírito Santo. 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2004) e CONAMA N°237/97, bem 

como nas legislações estaduais e municipais, as atividades relacionadas aos serviços de 

iluminação pública não são listadas como passiveis de licenciamento. Portanto, essas 

atividades estão dispensadas de licenciamento ambiental. 

 

Em suma, foram analisados os benefícios, riscos e impactos ambientais, 

considerando os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos. No âmbito da análise do meio 

físico e biótico, não foram identificadas Unidades de Conservação no Município. Identificado 

que as atividades são consideradas de baixa magnitude. Assim, representam interferências 

de baixa significância nas áreas de Unidade de Conservação que eventualmente possam 

existir futuramente no município. Tais interferências se darão através da execução de poda 

de vegetação prevista na manutenção dos serviços de iluminação e na implantação de novos 

pontos de iluminação a serem desenvolvidas pelo município. 

 

Os aspectos socioeconômicos tendem para os benefícios a serem alcançados com 

a execução do projeto, sendo estes: uma maior eficiência no sistema de iluminação pública 

da cidade, uma redução do consumo de energia, uma maior sensação de segurança e bem-

estar por parte da população, e uma maior promoção de áreas turísticas, de lazer e comerciais 

do município. 

 

No Município de Colatina, o procedimento do tombamento é previsto e regulado pela 

Lei nº 5.257/2006 de 14 de dezembro de 2006 “Dispõe sobre a preservação e proteção do 

Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do Município de Colatina e dá outras 

providências”. 

 

Assim, no projeto de PPP, deve-se levar em consideração que as intervenções 

realizadas a pretexto da implementação do projeto no sistema de iluminação pública de 

Colatina não irão incidir e/ou prejudicar os patrimônios históricos tombados pertencentes à 

União, ao estado ou ao município. As ações vão de acordo com a Lei nº 5.257/2006 de 14 de 

dezembro de 2006, a qual “Dispõe sobre a preservação e proteção do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Ambiental e Cultural do Município de Colatina”, que promove a valorização e 
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preservação do mesmo. 

 

O gerenciamento de resíduos gerados em todas as etapas do processo de 

modernização deverá seguir as obrigações previstas nas leis, decretos e normas vigentes e 

correspondentes atualizadas durante todo período de concessão. 

 

Os valores atribuídos para o CAPEX e OPEX associados aos aspectos ambientais 

do projeto foram compostos por meio de cotações de mercado e valores de consultorias 

especializadas no tema e destacados em itens específicos. 

 

 

 

 


