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Ref.: Contrato OCS Nᵒ421/2018 (Pregão Eletrônico AARH Nᵒ 28/2018 – BNDES), firmado 

entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e Accenture do 

Brasil Ltda. e Moysés & Pires Sociedade de Advogados, tendo como objeto a prestação de 

“serviços técnicos necessários para a estruturação de projeto de Parceria Público-Privada 

(PPP) relativo à modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da 

infraestrutura de rede municipal do município de Petrolina” (“Projeto”). 

__________________________________________________________________________ 

Prezados Senhores, 

Em referência ao Contrato acima referenciado, vem o Consórcio Accenture-Moysés&Pires 

(“Consórcio”), por meio do presente, entregar formalmente ao BNDES o Produto “P14 – 

Relatório Ambiental”. 

Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos que se façam 

necessários. 

Atenciosamente, 

 

 

Ramon Alkmim Pimenta Ferreira 

Accenture do Brasil 

 

Antonio Luiz Alvarenga Júnior 

Accenture do Brasil 
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Sumário Executivo 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com o objetivo de apoiar os 

municípios brasileiros na elaboração de estudos para a estruturação de projetos de Parceria Público-

Privada (PPP) relativos à modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da 

infraestrutura de redes municipais de Iluminação Pública, contratou o Consórcio Accenture – 

Moysés & Pires. 

O Município de Petrolina, em Pernambuco,foi selecionado para participação nesta iniciativa. Para o 

projeto que será executado em Petrolina, as atividades serão realizadas em duas fases: a Fase 1 

contemplando o diagnóstico do cenário atual e a Fase 2 contendo a modelagem do projeto e 

preparações para contratação. 

 

Figura 1 - Fases do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Identificação do produto entregue 

A figura abaixo apresenta as etapas e os respectivos produtos do Projeto, bem como a localização 

do produto entregue frente ao contexto geral. 

Figura 2 - Mapa do projeto e localização do produto entregue 
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1. Introdução 

O contrato de Parceria Público-Privada (PPP) relativo à modernização, eficientização, expansão, operação e 

manutenção da infraestrutura da rede municipal de Iluminação Pública de Petrolina proporcionará 

reduções significativas de impactos ambientais, através dos resultados gerados em três principais 

dimensões: 

• Redução do consumo energético e do volume descartado de material; 

• Implementação de logística reversa com práticas apropriadas de descarte de materiais; 

• Redução da poluição visual e luminosa na cidade. 

 

Logo, este relatório tem por objetivo apresentar um diagnóstico ambiental para implantação do 

projeto com relação aos principais benefícios provindos da modernização do parque e aspectos da 

legislação nacional, do estado de Pernambuco e do município de Petrolina em âmbito ambiental, 

bem como as Normas nacionais para descarte de resíduos, que devem ser seguidas pela 

Concessionária durante sua operação.  

Ressalta-se que este documento não é vinculante. Desta forma, interessados em participar da 

licitação podem adotar premissas diferentes das descritas nesse documento, sempre em 

consonância com as exigências estabelecidas no Edital de Licitação, Leis e Normas vigentes.  
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2. Atores, Etapas e Prazos: Legislação aplicada  

2.1. Âmbito Federal 

Quando se trata de meio ambiente, importante mencionar a observância às diretrizes estabelecidas 

no art. 2251, da Constituição Federal, na Resolução CONAMA n.º 1, de 23 de janeiro de 1986, bem 

como na Resolução do CONAMA n.º 237, de 19 de dezembro de 1997. 

O não cumprimento dos normativos legais poderá resultar na aplicação de sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, conforme Lei Federal 

nº 9.605/98. 

Primeiramente, importa mencionar a Resolução do CONAMA n.º 237, de 19 de dezembro de 1997, 
que aborda diretrizes sobre Licenciamento Ambiental, Licenças Ambientais, Estudos Ambientais e 
os Impactos Ambientais.  
 
 Para tanto estabelece que a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação 
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 
competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Porém, ainda segundo esta 
Resolução, em especifico no Art2° § 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os 
empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução. Em 
análise ao referido anexo da resolução, não foi identificada a atividade de substituição e 
modernização da rede de iluminação pública como passível de licenciamento ambiental.  
 
Logo, como verificado nas legislações pertinente ao tema, não será prevista a obtenção de licenças 

ambientais para os trabalhos e atividades previstas neste estudo. Considerando o presente Projeto, 

merece atenção, em especial, o descarte de resíduos de lâmpadas de iluminação pública, visto que 

estas podem ter impactos significativos no meio ambiente. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 

1 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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Nesse sentido, o art. 33, inciso V, da Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, estabelece que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, de mercúrio e de luz mista 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, no mesmo sentido se encontra o art. 60, do Decreto Estadual n.º 23.941/2002. 

Logo, as lâmpadas de vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico usadas e queimadas, 

sendo consideradas tóxicas, quanto à sua periculosidade, conforme ABNT NBR 1004, devem ser 

enviadas aos parceiros autorizados responsáveis por sua destinação final, seguindo as regras 

estabelecidas na ABNT NBR 9191. O tratamento inadequado para o descarte de resíduos pode 

resultar em penalidades previstas na legislação ambiental, conforme acima mencionado e art. 5.º, 

do Decreto Federal n.º 9.177/172. 

 

2.2. Âmbito Estadual  

No âmbito do Estado de Pernambuco, o Decreto Estadual n.º 23.941/2002, que regulamenta a Lei 

Estadual n.º 12.008/2001, dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e estabelece em seu 

art. 3.º, que as lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz mista são 

consideradas resíduos especiais. Em complemento, resta estabelecido ainda, no art. 57 do mesmo 

dispositivo, que é proibido o descarte das referidas lâmpadas (que contenham tais substâncias 

integradas em sua estrutura de forma não removível), em locais impróprios e não autorizados para 

este fim, respeitadas as normas estabelecidas na legislação pertinente.  

Nos termos do referido Decreto, compete à Companhia Pernambucana do Meio Ambiente 

(“CPRH”), atual Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (continua sob mesma 

denominação “CPRH”), estabelecer, juntamente com os setores produtivos envolvidos, a gradação 

de metas visando à produção de bens menos perigosos e agressivos ao meio ambiente de tais 

lâmpadas. A destruição térmica de lâmpadas somente será permitida por meio de equipamentos e 

processos utilizados para tratamento de resíduos perigosos, obedecidos os requisitos estabelecidos 

pela CPRH. 

Não foi identificada legislação relacionada ao licenciamento ambiental para projetos relativos à 

iluminação pública em âmbito estadual.  

                                                           
 

2 Art. 5º Em caso de descumprimento das obrigações previstas em acordo setorial ou termo de compromisso, inclusive daquelas 
decorrentes do disposto no art. 2º ou no art. 3º, aplicam-se aos signatários, aos aderentes e aos não signatários as penalidades 
previstas na legislação ambiental. 
Parágrafo único. A fiscalização do cumprimento das obrigações previstas em acordo setorial ou termo de compromisso caberá aos 
órgãos executores, seccionais e locais do Sistema Nacional do Meio Ambiente, definidos pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
e pelos seus regulamentos, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades públicos. 
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2.3. Âmbito Municipal  

No âmbito municipal, compete à Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), criada por meio da 

Lei Municipal n.º 2.354/2011, executar e fazer executar, como órgão municipal, a política e as 

diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, no âmbito do território municipal, dentre 

elas o desenvolvimento de ações que visem à adequada destinação dos resíduos sólidos gerados no 

território do Município de Petrolina. Logo, as lâmpadas, sendo consideradas tóxicas, devem receber 

o tratamento adequado para o descarte. 

Outro tema relevante, que merece ser tratado se refere à poda das árvores localizadas próximas às 

instalações de iluminação pública. Isto porque é de suma importância que seja feita a manutenção 

constante das árvores, uma vez que, se mal administrada, poderá gerar curto-circuito, interrupção 

de fornecimento de energia elétrica, dentre outros problemas e demais comprometimentos à 

iluminação pública. A execução do serviço de poda não é uma responsabilidade da futura 

Concessionária da PPP de Iluminação Pública, porém em casos de verificação da existência de 

elementos arbóreos interferindo na qualidade da iluminação pública, a Concessionária deverá 

comunicar ao poder concedente ou órgão indicado por este para que o mesmo tome as ações 

necessárias de poda e retiragem dos resíduos gerados. 

A AMMA, agência acima mencionada, possui, dentre outras competências, a implantação, 

administração, manutenção, preservação, recuperação, supervisão e fiscalização da arborização 

urbana, unidades de conservação, áreas verdes e demais recursos naturais.  

Nesse sentido, verifica-se a existência da Lei Municipal n.º 1.838/2006, que dispõe sobre a proteção 

das árvores dos logradouros públicos da cidade de Petrolina.  

Consta do artigo 2.º, da referida norma, que é terminantemente proibido destruir, danificar, lesar 

ou maltratar por qualquer modo ou meio árvores de qualquer espécie nativa e exótica componentes 

da arborização urbana nos logradouros públicos da cidade de Petrolina.  

Conforme o artigo 3.º da lei, a eliminação de qualquer árvore da vegetação urbana será permitida 

mediante autorização expressa do Órgão Municipal de Meio Ambiente, nos casos em que estiver 

oferecendo risco de acidente com a rede de energia elétrica, dentre outras situações.  

Neste sentido, para realizar a poda de árvores, deverá o próprio interessado (e não, o 

Concessionário) solicitar autorização à AMMA, cujo pedido será avaliado pela Comissão de 

Avaliação Técnica e Ambiental (“CATA”), conforme art. 3.º, §1.º da Lei Municipal n.º 1.838/2006. 

Cabe destacar que, nos moldes do Código Ambiental Municipal (Lei Municipal n.º 1.199/2002), 

qualquer atividade que possa ser considerada efetiva, potencialmente poluidora, ou capaz de causar 

qualquer degradação ambiental, depende de prévio licenciamento ambiental com anuência do 
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Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA. O CONDEMA tem atribuição, dentre 

outras, de avaliar as condições ambientais de qualquer sítio ou zona do município, por solicitação 

de qualquer dos seus membros, visando definir medidas necessárias ao controle ambiental, bem 

como apreciar processos de licenciamentos de atividades e projetos de empreendimentos de 

significativo impacto ao meio do Município de Petrolina (art. 2.º, inciso V, da Lei Municipal n.º 

682/96). Entretanto, não foram encontradas menções relativas à necessidade de licenciamento 

ambiental para as atividades previstas no escopo da PPP de Iluminação Pública e, tampouco, 

processos de licenciamento em curso ou concluídos sobre o serviço de Iluminação Pública.  

Normalmente, para projetos relacionados à iluminação pública, são especialmente relevantes as 

normas relacionadas à intervenção em áreas protegidas, ao gerenciamento de resíduos sólidos e à 

remoção e poda de elementos arbóreos. 

Logo, no contexto do projeto de Petrolina, cabe destacar a importância da realização de um 

programa de descartes de materiais pela Concessionária, já que não foram identificadas a 

necessidade de intervenções em áreas protegidas e a atividade de poda não é de responsabilidade 

da Concessionária segundo o escopo de atuação previsto. Portanto, para a operacionalização da 

PPP a Concessionária deverá elaborar um programa de tratamento e descarte de materiais para a 

correta destinação de todos os materiais ou equipamentos retirados da rede municipal de 

iluminação pública. Além disso, a futura Concessionária deverá, ao longo de toda a vigência da 

concessão, adequar todos os seus procedimentos e infraestrutura às eventuais atualizações e, 

alterações da legislação ambiental, arcando com as respectivas despesas daí decorrentes. 
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3. Benefícios  

Este item traz a avaliação dos principais benefícios associados às soluções que devem ser 

implementadas ao longo do processo de modernização da rede de iluminação pública do município 

de Petrolina.  

 

3.1. Redução do consumo energético 

Como detalhado no Produto P07 - Relatório de Novos Serviços e Tecnologias, quando comparadas 

às demais tecnologias, a potência equivalente do LED é significativamente inferior, proporcionando 

uma redução da demanda por energia elétrica e, consequentemente, a redução no impacto 

ambiental causado por toda a cadeia de produção de energia elétrica. 

Para o parque de iluminação pública de Petrolina estima-se uma redução do consumo energético 

de aproximadamente 50% após a conclusão da modernização, como detalhado no Produto P11 

Relatório de Engenharia Final.  

A vida útil das lâmpadas de tecnologia LED é significativamente superior em relação às demais 

alternativas, reduzindo a quantidade de materiais descartados. Adicionalmente, esta tecnologia não 

apresenta em sua composição elementos tóxicos (o mercúrio é um metal pesado nocivo ao meio 

ambiente e ao organismo humano) nem emite radiação ultravioleta. A tabela abaixo compara 

alternativas de fontes de luz considerando os pontos supracitados.  

Tabela 1 - Qde. Média de mercúrio, vida útil e emissão de radiação ultravioleta entre alternativas de fontes de luz 

Solução Tecnológica 
Qde. Média De 
Mercúrio (Hg) 

Vida Útil 
Emissão De Radiação 

Ultravioleta 

Vapor de Mercúrio 0,032g 
Baixa vida útil (em média 
18.000 horas – 4 anos) 

Alta taxa de emissão de 
radiação ultravioleta 

Vapor de Sódio 0,019g 
Alta vida útil (em média 
32.000 horas -7 anos) 

Nível intermediário de 
emissão de radiação 
ultravioleta 

Vapor Metálico 0,045g 
Baixa vida útil (em média 
15.000 horas – 3,5 anos) 

Alta taxa de emissão de 
radiação ultravioleta 

LED Não apresenta 
Alta vida útil (em média 
50.000 horas – 12 anos) 

Não apresenta emissão 
de radiação ultravioleta 

Fonte: Análises de Mercado (Accenture) 

Conforme evidenciado na tabela, a tecnologia LED representa avanços significativos para a 

iluminação pública, especialmente em aspectos como aumento da vida útil, diminuição do impacto 

ambiental, grande resistência a impactos, maior IRC (índice de reprodução de cor) e eficiência 

luminosa (lúmens / watts) o que indica uma melhor iluminação das áreas. 
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3.2. Descarte Apropriado 

Outro benefício importante proporcionado pelo projeto será a garantia de implementação de 

logística reversa por meio de práticas adequadas de descarte de materiais. O manuseio, 

acondicionamento, transporte, descontaminação, armazenamento, rotulagem, coleta, classificação 

e descarte apropriado de resíduos farão parte das obrigações da Concessionária, que deverá 

elaborar e apresentar um programa específico detalhando os procedimentos correlatos que serão 

adotados.  

Entre os resíduos gerados na prestação de serviço de iluminação pública, destacam-se os que são 

considerados perigosos e, portanto, devem receber tratamento mais rigoroso: 

• Óleo utilizado pelos veículos; 

• Lâmpadas e/ou módulos de LED e reatores que contenham óleo ascarel instalados nas 

unidades de iluminação pública. 

Os procedimentos adotados pela Concessionária deverão estar de acordo com especificações e 

orientações de Normas Técnicas, Portarias, Decretos e Deliberações Normativas do Ministério do 

Trabalho, dos órgãos de vigilância e de controle ambiental e da legislação sanitária e ambiental em 

vigor. A Concessionária, portanto, deverá adequar-se, no que couber, às Leis em âmbito federal, 

estadual e municipal e Normas listadas abaixo e ao longo deste documento, bem como às possíveis 

atualizações que possam vir a surgir ao longo da Concessão: 

• ABNT NBR 10004 (Resíduos Sólidos – Classificação): Estabelece os critérios para a 

classificação dos resíduos sólidos quanto ao risco à saúde pública e ao meio ambiente 

(classificados entre dois grupos: perigosos e não perigosos - inertes ou não inertes) de 

acordo com suas características; 

• ABNT NBR 10005 (Procedimento para extração de extrato lixiviado de resíduos sólidos): Fixa 

os requisitos exigíveis para a obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos (processo para 

determinação da capacidade de transferência de substâncias orgânicas e inorgânicas 

presentes no resíduo sólido, por meio de dissolução no meio extrator), visando diferenciar 

os resíduos classificados pela ABNT NBR 10004 como classe I – perigosos - e classe II – não 

perigosos; 

• ABNT NBR 10006 (Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos): 

Fixa os requisitos exigíveis para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos, visando 

diferenciar os resíduos classificados na ABNT NBR 10004 como classe II A - não inertes – e 

classe II B – inertes; 

• ABNT NBR 10007 (Amostragem de resíduos sólidos): Fixa os requisitos exigíveis para 

amostragem de resíduos sólidos; 
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• ABNT NBR 7500 (Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 

armazenamento de produtos): Estabelece os símbolos convencionais e seu 

dimensionamento, para serem aplicados nas unidades de transporte e nas embalagens para 

indicação dos riscos e dos cuidados a tomar no seu manuseio, transporte e armazenamento, 

de acordo com a carga contida; 

• ABNT NBR 7501 (Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia): Define os 

termos empregados no transporte terrestre de produtos perigosos; 

• ABNT NBR 7503 (Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de emergência e 

envelope - Características, dimensões e preenchimento): Especifica os requisitos e as 

dimensões para a confecção da ficha de emergência e do envelope para o transporte 

terrestre de produtos perigosos, bem como instruções para o preenchimento da ficha e do 

envelope; 

• ABNT NBR 13221 (Transporte terrestre de resíduos): Especifica os requisitos para o 

transporte terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a 

saúde pública. Aplica ao transporte terrestre de resíduos, conforme classificados na Portaria 

nº 204 do Ministério dos Transportes, inclusive aqueles materiais que possam ser 

reaproveitados, reciclados e/ou reprocessados e também aos resíduos perigosos segundo a 

definição da Convenção da Basiléia. No caso de manuseio e destinação adequada de 

resíduos, deve ser verificada a classificação discriminada na NBR 10004; 

• ABNT NBR 9735 (Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de 

produtos perigosos): Estabelece o conjunto mínimo de equipamentos para emergências no 

transporte terrestre de produtos perigosos, constituído de equipamento de proteção 

individual, a ser utilizado pelo condutor e pessoal envolvido (se houver) no transporte, 

equipamentos para sinalização, da área da ocorrência (avaria, acidente e/ou emergência) e 

extintor de incêndio portátil para a carga; 

• ABNT NBR 8371 (Ascarel para transformadores e capacitores - Características e riscos): 

Descreve os ascaráveis para transformadores e capacitores, suas características e riscos, e 

estabelece orientações para seu manuseio, acondicionamento, rotulagem, armazenamento, 

transporte, procedimentos para equipamentos em operação e destinação final; 

• ABNT NBR 9191 (Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Requisitos e método de 

ensaio): Fixa os requisitos e métodos de ensaio para sacos plásticos destinados 

exclusivamente ao acondicionamento de lixo para coleta; 

• ABNT NBR 12235 (Armazenamento de resíduos sólidos perigosos): Fixa as condições 

exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a saúde 
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pública e o meio ambiente, aplicando-se ao armazenamento de todos e quaisquer resíduos 

perigosos Classe I; 

• ABNT NBR 11174 (Armazenamento de Resíduos Classe II Não Inertes e III – Inertes): Fixa as 

condições exigíveis para obtenção das condições mínimas necessárias ao armazenamento 

de resíduos classes II-não inertes e III-inertes, de forma a proteger a saúde pública e o meio 

ambiente. 

 

3.3. Redução da Poluição Visual e Luminosa 

A poluição visual também é considerada uma forma de impacto ambiental. Nesse sentido, a redução 

da poluição visual irá ocorrer baseada em três atividades:  

• Retirada de cartazes e adesivos dos pontos de iluminação pública em postes exclusivos;  

• Controle da temperatura correta da cor das lâmpadas das luminárias e índice de 

ofuscamento de acordo com normas vigentes; 

• Projetos luminotécnicos que verificarão a quantidade de pontos necessários para manter a 

luminosidade adequada no local, reduzindo ou aumentado a quantidade de pontos 

dispostos no ambiente garantindo uma coerência e harmonia do local. 

Além disso, pode-se ressaltar também a redução da poluição luminosa no município. Esta 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. A poluição luminosa 

consequentemente é o resultado do mau planejamento dos sistemas de 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. Logo, a PPP 

possibilitará na redução da poluição luminosa já que será obrigatório apresentação de projetos 

luminotécnicos que atendam aos parâmetros da Norma NBR 5101 conforme a classificação viária.  
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4. Regularidade da Operação 

Foi realizada a verificação dos processos de licenciamento em curso ou concluídos e também da 

existência de licenças de operação em vigor para todas as instalações e da conformidade com as 

condicionantes nelas constantes, a fim de analisar a regularidade da operação.  

Conforme informado pela Prefeitura, não há processos de licenciamento em curso ou concluídos e, 

tampouco, a existência de licenças de operação em vigor, referentes à modernização, eficientização, 

expansão, operação ou manutenção da rede de iluminação pública em Petrolina. Ressalta-se que 

conforme verificado nas legislações pertinente ao tema, não foi identificada a atividade de 

substituição e modernização da rede de iluminação pública como passível de licenciamento 

ambiental. 

Além disso foi realizada a verificação de processos referentes a passivos ambientais. Em consulta 

aos órgãos competentes, não foram encontrados processos referentes aos passivos até esta data.  

A fim de evitar o surgimento de futuros passivos ambientais devido ao descarte inapropriado, o 

responsável pela operação do parque de iluminação deverá realizar todas as ações para execução 

dos procedimentos de destinação dos resíduos e materiais inservíveis gerados durante todo o 

transcorrer da operação, através da subcontratação de uma empresa especializada qualificada para 

realização do processo devido.  

 

5. Resíduos sólidos  

Segundo diretrizes do último Plano Plurianual do Município de Petrolina (PPA 2018 – 2021), o lixo e 

seus diversos tipos de resíduos são um dos principais problemas dos municípios urbanizados, 

principalmente no que diz respeito à sua destinação final, constituindo um sério problema 

ambiental e de saúde pública. Além disso , o tratamento e a destinação adequados do lixo coletado 

são condições essenciais para a preservação da qualidade ambiental e da saúde da população. Nesse 

sentido é extremamente relevante que seja feita uma correta gestão do descarte de materiais pela 

Concessionária, conforme apresentado nos itens abaixo.   

Em consonância com o exposto acima, o  município de Petrolina é um dos únicos do estado que 

possui aterro sanitário que segue as normas nacionais de resíduos sólidos e é equipado com 

dispositivos de proteção ambiental. O aterro, localizado a aproximadamente 30 km do centro de 

Petrolina,  recebe resíduos provenientes do município e de localidades ao entorno.  
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5.1. Gestão de Descarte de Materiais 

Todo material ou equipamento retirado da Rede de Iluminação Pública, em decorrência da execução 

dos serviços sob responsabilidade da Concessionária, deverá ser alvo de triagem, classificação e 

posterior reutilização ou descarte, conforme o caso. 

Para isto, caberá à Concessionária elaborar um Programa de Tratamento e Descarte de Materiais 

(PTDM) destacando os procedimentos específicos, conforme o tipo de material, ressaltando-se 

entre eles os resíduos contaminantes que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente e 

necessitam tratamento e disposição especiais, em função de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e contaminação. Além disso, para o controle e acompanhamento das 

atividades, a Concessionária deverá implantar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Norma ISO 

14.001. 

O armazenamento, transporte, descontaminação e descarte dos resíduos contaminantes  deverá 

ser realizada por meio de empresa especializada, que atenda a todos os requisitos legais da 

legislação ambiental vigente. A comprovação ao Poder Concedente da correta destinação final 

destes resíduos, se dará através da emissão e encaminhamento de certificado de descontaminação 

e destinação final dos resíduos. 

Posto isto, competirá à Concessionária promover a gestão de descarte de materiais ao longo de toda 

a Concessão, contemplando, minimente:  

• Adequação às Normas e Legislações Vigentes (no âmbito municipal, estadual e nacional); 

• Definição dos procedimentos relacionados aos Resíduos Classe I – Resíduos Perigosos: 

o Lista de Resíduos Classe I; 

o Forma de Manuseio; 

o Local de Acondicionamento; 

o Tempo de Armazenamento;  

o Forma de Coleta; 

o Transporte; 

o Destinação Final; 

o Volume mensal estimado. 

• Definição dos procedimentos relacionados aos Resíduos Classe II - Resíduos Não Perigosos: 

o Lista de Resíduo Classe II; 

o Caracterização (A ou B); 

o Forma de Manuseio; 

o Local de Acondicionamento; 

o Tempo de Armazenamento; 

o Destinação Final; 

o Volume mensal estimado. 

• Estratégia de Minimização dos Resíduos: 
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o Adoção de práticas de redução do consumo de energia e matéria prima, reutilização e 

reciclagem. 

• Estratégia de Segregação de Materiais: 

o Adoção de práticas de separação dos ativos de iluminação pública, de acordo com suas 

características físicas, químicas e biológicas e os riscos envolvidos.  

• Tratamento, Descontaminação e Destinação Final por Terceiros: 

o Apresentação dos métodos e técnicas de descontaminação e destinação final de resíduos 

contaminantes e certificados relacionados. 

• Definição de um Plano de Conscientização Ambiental. 

 

5.2. Classificação dos Resíduos 

Para efetiva gestão do descarte dos materiais e elaboração do Programa associado (PTDM), caberá 

a Concessionária adotar a classificação dos resíduos de Iluminação Pública, conforme detalhado 

abaixo. 

5.2.1. Classe I – Resíduos 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. 

5.2.1.1. Procedimentos relacionados aos Resíduos Classe I – Resíduos Perigosos 

Os procedimentos para o tratamento e destinação final dos resíduos perigosos gerados em 

decorrência da execução dos serviços de Iluminação Pública, com destaque para o óleo utilizado 

pelos veículos da Concessionária, lâmpadas e/ou módulos de LED e reatores que contenham óleo 

ascarel instalados nos pontos de Iluminação Pública, deverão estar disciplinados no PTDM, 

conforme orientações constantes dos itens subsequentes. 

Usualmente, os resíduos caracterizados por Classe I são encaminhados para empresas 

especializadas de tratamento (descontaminação). Ressalte-se que, conforme Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010), os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

mista 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”. Para descarte dos módulos de LED, o processo mais 

aplicado, é a separação e encaminhamento para reciclagem. 
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Óleo de Veículos Automotores 

O óleo utilizado nos veículos de apoio à execução dos serviços, classifica-se como Resíduo Classe I – 

Resíduos Perigosos, não passível de reutilização e composto pelos seguintes elementos: 

• Cromo; 

• Cadmio; 

• Chumbo; 

• Arsênio; 

• Dioxinas (originário do funcionamento do motor);  

• Hidrocarbonetos Policíclicos (Polinucleares);  

• Aromáticos (originário do funcionamento do motor). 

No PTDM deverão ser discriminados, conforme o caso, a forma de transporte, acondicionamento, 

armazenagem temporária, coleta ou entrega a coletor autorizado, reciclagem (quando possível), e 

disposição em aterro licenciado do óleo utilizado nos veículos de apoio, bem como das embalagens, 

filtros de óleo, estopas, tecidos, filtros, serragem ou areia sujos de óleo. 

Ademais, deverá constar no PTDM a estimativa da quantidade mensal de óleo gerado (em litros) e 

a forma de identificação dos elementos de acondicionamento, dos recipientes de coleta interna e 

externa, dos recipientes de transporte interno e externo e dos locais de armazenamento, por meio 

de símbolos, cores e frases, em atendimento aos parâmetros referenciados na Norma ABNT NBR 

7500. 

 

Lâmpadas 

As lâmpadas de vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico possuem mercúrio, resíduo 

classificado como Resíduo Classe I – Resíduos Perigosos.  

O PTDM deverá discriminar a forma de transporte e acondicionamento das lâmpadas, conforme 

estabelecido nas Normas Técnicas pertinentes, respeitados os limites de peso de cada invólucro, 

bem como estabelecer as regras relativas à armazenagem temporária, coleta ou entrega a coletor 

autorizado, reciclagem (quando possível), tratamento em moagem/separação por empresa 

autorizada e destinação final das lâmpadas por empresa autorizada. 

O PTDM deverá estimar, ainda, a quantidade mensal de lâmpadas a serem retiradas da rede de 

Iluminação Pública de Petrolina, em centenas de unidades, bem como a forma de identificação dos 

sacos de acondicionamento, dos recipientes de coleta interna e externa, dos recipientes de 

transporte interno e externo, e dos locais de armazenamento, por meio de símbolos, cores e frases, 

em atendimento aos parâmetros referenciados na Norma ABNT NBR 7500. 



 

17 
 

 

 

Módulo de LED / Equipamentos Eletrônicos  

Os módulos de LED e equipamentos eletrônicos que serão instalados na rede de Iluminação Pública 

de Petrolina, serão inicialmente classificados como Resíduo Classe I – Resíduos Perigosos. 

O PTDM deverá prever os procedimentos necessários para o manuseio, acondicionamento, 

armazenamento, coleta ou entrega a coletor autorizado, transporte, reuso e reciclagem, tratamento 

em moagem/separação por empresa autorizada e destinação final para descontaminação por 

empresa autorizada dos módulos de LED. 

Na hipótese de ser comprovado pelo fabricante dos módulos de LED utilizados pela Concessionária, 

que a quantidade de resíduos perigosos (cromo, antimônio e níquel) dos módulos de LED se 

encontra dentro dos limites estabelecidos na Norma ABNT NBR 10005, estes poderão ser 

classificados como Resíduos Classe II. 

Cabe ressaltar que, além dos resíduos perigosos, os módulos de LED podem gerar outros resíduos, 

tais como plásticos em geral, alumínio, cobre e zinco, aos quais deverá ser atribuído tratamento 

ambientalmente adequado. 

 

Reatores com Óleo Ascarel  

Os reatores contendo óleo ascarel são classificados como Resíduo Classe I – Resíduos Perigosos e 

não passíveis de reutilização. 

O PTDM deverá prever, em consonância com as orientações da Norma ABNT 8371 e com a legislação 

de regência, os procedimentos necessários para o manuseio, rotulagem, acondicionamento, 

armazenamento, coleta ou entrega a coletor autorizado, transporte, tratamento (se houver) por 

empresa autorizada e destinação final por empresa autorizada dos reatores contendo óleo ascarel. 

 

5.2.2. Classe II – Resíduos Não-Perigosos 

Os Resíduos Classe II não são perigosos e 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; 
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• Resíduos Classe II – B inertes: são quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa, segundo a Norma ABNT NBR 10007, e submetidos a contato dinâmico e 

estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme a Norma 

ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus componentes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor, nos termos da Norma ABNT NBR 10004. 

 

5.2.2.1. Procedimentos Relacionados aos Resíduos Classe II – Resíduos Não 

Perigosos 

O PTDM deverá prever o procedimento para tratamento e destinação final de todos os resíduos 

classificados como Resíduos Classe II –Resíduos não perigosos, gerados em decorrência da execução 

dos serviços de Iluminação Pública. O processo mais comum para resíduos Classe II é o 

direcionamento para locais de reciclagem, como no caso de braços, luminárias e postes de 

iluminação pública. 

Merece destaque a disciplina dos seguintes resíduos provenientes da rede de Iluminação Pública de 

Petrolina:  

• Braços de luminárias;  

• Luminárias;  

• Relés fotoelétricos;  

• Instalações elétricas (fiação, conectores);  

• Reatores eletromagnéticos;  

• Reatores eletrônicos;  

• Postes de cimento; 

• Postes metálicos;  

• Resíduos gerados no escritório. 

Para cada um dos itens listados acima, deverá constar no PTDM, o seguinte conteúdo mínimo: 

• Caracterização (Classe A ou B, inerte ou não inerte, resíduos reutilizáveis ou recicláveis); 

• Forma de manuseio; 

• Local de acondicionamento; 

• Tempo de armazenamento; 

• Procedimento de coleta; 

• Tipo de transporte; 

• Procedimentos de reuso;  
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• Procedimentos e responsáveis por reciclagem (quando aplicável); 

• Forma e responsáveis pelo tratamento; 

• Procedimento de destinação final; 

• Volume mensal estimado (em unidades ou Kg). 

 

5.3. Minimização de Resíduos 

A minimização de resíduos consiste na redução de resíduos comuns, perigosos ou especiais na etapa 

de sua geração, antes das fases de tratamento, armazenamento ou destinação final.  

Uma forma viável de se promover a minimização consiste no combate ao desperdício, através da 

reutilização do resíduo, após processo de desinfecção e limpeza, por exemplo através da reutilização 

de braços de iluminação pública desde que a Concessionária comprove que o componente ainda 

apresenta condições físicas de utilização. Também, é possível alcançar a minimização por meio da 

reciclagem dos resíduos e utilização de componentes com maior vida útil, como aplicação de 

luminária LED com vida útil superior a 10 anos em comparação com lâmpadas de vapor de sódio 

com vida útil de aproximadamente 7 anos. 

Os processos que envolvem redução, reutilização e reciclagem deverão ser cuidadosamente 

planejados e operados pela Concessionária, para evitar a exposição dos trabalhadores envolvidos 

em risco, bem como evitar a contaminação do meio ambiente. Todos esses processos de 

minimização deverão ser detalhados no PTDM. 

 

5.4. Segregação de Resíduos 

A segregação consiste em separar e/ou selecionar apropriadamente os resíduos, de acordo com a 

classificação adotada, visando seu tratamento, reaproveitamento e/ou reciclagem 

É desejável que o procedimento de segregação seja aplicado a todos os tipos de resíduos 

provenientes da rede de Iluminação Pública de Petrolina, sempre observadas as normas de 

segurança e as normas técnicas pertinentes.  

O PTDM deverá prever procedimentos de segregação que garantam, minimamente: 

• Redução dos riscos para a saúde dos funcionários e para o meio ambiente, impedindo que 

os resíduos potencialmente infectantes ou especiais, contaminem os outros resíduos 

gerados na prestação dos serviços pela Concessionária; 

• Aumento da eficácia da reciclagem. 
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5.5. Tratamento e Destinação Final por Terceiros 

Foi verificado junto à Prefeitura de Petrolina que o processo atual de descarte dos resíduos 

provenientes da rede de iluminação pública é realizado por duas empresas especializadas, a HQI 

Reciclagem em parceria com a HG Descontaminação, que trabalham sobre um modelo de convênio 

onde recolhe todos os resíduos gerados no município de Petrolina, sem que ocorra a geração de 

custos para o Município. 

Neste contexto, a fim de garantir a regularidade do futuro processo de descarte, durante a Fase 

Preliminar da Concessão caberá à Concessionária elaborar o PTDM. Nele deverão estar previstas as 

obrigações, responsabilidades e qualificações da Concessionária e das empresas que venham a ser 

subcontratadas para realização do tratamento, descontaminação e destinação final dos resíduos 

provenientes da rede de Iluminação Pública de Petrolina. 

Para auxiliar a fiscalização do Poder Concedente, o PTDM deverá listar todos os certificados a serem 

emitidos pelas empresas subcontratadas e apresentados pela Concessionária ao Poder Concedente.  

Para comprovação da conformidade dos procedimentos de descontaminação e destinação final dos 

resíduos contaminantes gerados pela Concessionária, ao longo de toda a vigência da PPP, compete 

à Concessionária garantir que 100% (cem por cento) dos resíduos contaminantes gerados possuam 

certificação, emitida por empresas credenciadas e autorizadas, para realização desses serviços. Este 

ponto será monitorado através do Sistema de Mensuração de Desempenho que avalia 

periodicamente a prestação de serviços da Concessionária.  

Para fins de apuração da quantidade de resíduos contaminantes destinados corretamente, 

competirá à Concessionária registrar no Cadastro Técnico, logo após a execução de qualquer um 

dos serviços sob sua responsabilidade, todos os componentes retirados dos pontos de Iluminação 

Pública, que apresentem resíduos contaminantes.  

Caberá à CONCESSIONÁRIA exigir, para cada uma das empresas parceiras, no mínimo, os seguintes 

documentos:  

• Licenciamento ambiental (Licença de Operação), emitido por órgão ambiental competente 

nas esferas municipal, estadual e federal; 

• Comprovante de inclusão no Cadastro Técnico Federal, emitido pelo IBAMA; 

• Certidão Negativa de Débito, emitida pelo IBAMA; 

• Documentos comprobatórios (licenças, alvarás, documentos de monitoramento definidos 

pelo órgão ambiental) dos sistemas e tecnologias adotados nos serviços terceirizada. 
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O PTDM também deverá dispor, de forma detalhada, sobre os tipos e tecnologias de tratamento, 

descontaminação e destinação final de cada grupo de resíduos que serão realizados externamente 

pela empresa subcontratada.  

 

5.6. Conscientização Ambiental 

O tratamento eficiente e a destinação final ambientalmente adequada de resíduos provenientes da 

rede de Iluminação Pública de Petrolina estão diretamente relacionado aos hábitos dos envolvidos 

na prestação dos serviços a serem executados pela Concessionária. 

Nesse sentido, compete à Concessionária incluir no PTDM um programa de educação ambiental 

para seus funcionários, que servirá como 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 condições para que os profissionais conheçam, com clareza suas 

responsabilidades em relação ao meio ambiente, bem como o seu papel enquanto cidadãos. 

Ademais, caberá à Concessionária, quando da realização de treinamento de seus funcionários que 

tenham contato direto com os resíduos provenientes da rede de Iluminação Pública, instruí-los 

sobre a necessidade de utilização das ferramentas, utensílios e dos Equipamentos de Proteção 

Individual - EPIs pertinentes, de acordo com as normas de saúde e segurança do trabalho. 
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6. CAPEX e OPEX Ambiental  

 A Concessionária poderá, caso verificada a conformidade e regularidade dos processos de 

operação, realizar um novo convênio, nos mesmos moldes atuais da Prefeitura, com as empresas 

especializadas que realizam o processo atual de descarte dos resíduos provenientes da rede de 

iluminação pública do Município, sem que ocorram custos para a Concessionária com relação a este 

processo. Este fato não é vinculante, de modo que o modelo a ser praticado será uma decisão da 

futura Concessionária.  

Entretanto, para fins de modelagem econômico-financeira da PPP de IP, foi considerado um custo 

para a destinação final das lâmpadas (Vapor de Sódio, Vapor Metálico, Vapor de Mercúrio, LED, 

Fluorescente). O custo foi baseado nos valores médios adotados em projetos de PPP de Iluminação 

Pública com escopo similar ao de Petrolina por ser um item com baixa representatividade financeira 

na PPP. A tabela abaixo evidencia os valores considerados:  

 
Tabela 2 - Valores referência para destinação das lâmpadas 

Projeto – Município  
Valor Médio de 

Descarte Adotado 

PPP IP Teresina  1,37/unidade 

PPP IP Porto Algre  1,45/unidade 

Valor médio adotado  1,41/unidade 

 

Para composição do total estimado para os custos de destinação durante a operação foram 

considerados a taxa de falha das luminárias durante todo o período da concessão, a substituição 

integral das luminárias no primeiro e segundo ciclo de trocas e o quantitativo de novos pontos de 

iluminação pública decorrentes da ampliação do parque e instalação em áreas escuras. Logo, o valor 

estimado ao longo dos 20 anos de concessão para o processo de destinação dos resíduos é de 

aproximadamente R$ 130 mil, que representa cerca de 0,1% do CAPEX total previsto para a PPP. 

A respeito da certificação ISO 14.001, foram levantados os custos relacionados ao processo de 

implantação e certificação do Sistema de Gestão Ambiental - ISO 14.001, além das despesas com as 

auditorias periódicas para manter a certificação do SGA da Concessionária (realizada a cada 3 anos, 

que é o tempo em que a certificação é válida). Os valores apresentados são baseados em 

experiências de projetos com características semelhantes ao de Petrolina e cotações junto ao 

mercado. 

Tabela 3 - Custos implantação e manutenção ISO 14.001 

SGA – ISO 14.001  Periodicidade Valor 

CAPEX: Implantação de Sistema de Gestão e Certificação  Início do Contrato  R$ 175.000 
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SGA – ISO 14.001  Periodicidade Valor 

OPEX:   Auditorias e Recertificação  A cada 3 anos  R$ 18.000 

Custo Total R$ 283.000 

 

 

7. Conclusão 

A partir das análises e do diagnóstico ambiental realizado no município de Petrolina, não foram 

encontrados passivos socioambientais existentes, com base nos processos administrativos e 

judiciais em curso e que tenham por objeto matéria ambiental, tanto nas instalações quanto em 

áreas diretamente afetadas pelos serviços de iluminação pública. Além disso, em relação à 

regularidade da operação, não foram identificados processos de licenciamento em curso ou 

concluídos, e, tampouco, a existência de licenças de operação para os serviços no escopo da PPP de 

IP.  Ainda, como verificado nas legislações pertinente ao tema, não foi identificada a atividade de 

substituição e modernização da rede de iluminação pública como passível de licenciamento 

ambiental. 

Ressalta-se que a futura Concessionária deverá, ao longo de toda a vigência da concessão, implantar 

um SGA baseado na ISO 14.001, adequar todos os seus procedimentos e infraestrutura à legislação 

ambiental e normas técnicas associadas, e a eventuais atualizações, alterações e ampliações das 

mesmas, arcando com as respectivas despesas daí decorrentes. Nesse sentido, foram avaliados os 

custos com a implantação, certificação e auditoria da ISO 14.001 e àqueles associados ao descarte 

de resíduos sólidos Nesse sentido, a Concessionária deverá garantir o correto processo de descarte 

dos resíduos através da subcontratação de empresa especializada para tal. As luminárias, por serem 

consideradas Resíduos Classe I deverão passar por um processo de descontaminação específico 

assegurado pela empresa a ser contratada.     

Para a correta elaboração do PTDM, deverá a Concessionária avaliar, identificar e classificar os 

resíduos gerados em decorrência da prestação dos serviços de iluminação pública objeto da PPP em 

tela e integrar ao referido documento todas as práticas necessárias que deverão ser adotadas 

durante o período de vigência da PPP para, em especial:  

• Adequar todos os procedimentos às normas e legislações aplicáveis, no âmbito municipal, 

estadual e nacional; 

• Garantir que os procedimentos estejam de acordo com a classe de resíduo; 

• Incentivar a minimização dos resíduos gerados na execução dos serviços objeto da PPP em 

comento; 

• Garantir o correto manuseio e segregação dos materiais, aumentando também a eficácia 

dos processos reciclagem (quando aplicáveis); 
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• Minimizar os riscos ambientais derivados dos resíduos contaminantes gerados, por meio do 

tratamento, descontaminação e destinação final por empresas especializadas; 

• Promover a conscientização ambiental e incentivar a participação e envolvimento dos 

funcionários da Concessionária; 

• Assegurar a adoção pelos funcionários de todas as medidas de segurança e higiene nas 

atividades relacionadas ao tratamento e descarte de resíduos. 

Salienta-se que os procedimentos descritos no PTDM deverão estar de acordo com especificações 

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

ambiental e da legislação sanitária e ambiental em vigor.  

 

 

 

 


