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Capítulo IX

Sistemas de gestão da iluminação pública

Por Luciano Haas Rosito*

 Conforme apresentado no capítulo anterior, uma 

das oportunidades de melhoria na iluminação pública 

justamente refere-se à gestão do sistema de forma 

global. Para este fim, é da maior importância a utilização 

de um sistema de gestão de iluminação pública 

informatizado, com recursos específicos, levando-se 

em conta os processos de eficientização, além de ser 

o instrumento que integre as diversas áreas municipais 

incluindo o relacionamento com as concessionárias de 

energia, entre outras funções. Este sistema deve ser o 

ponto de partida para todas as informações relativas ao 

sistema de iluminação pública. 

 Atualmente, existem diversos softwares 

desenvolvidos para este fim, sejam por empresas da 

área especializadas na manutenção da iluminação 

pública, por empresas de consultoria, ou pelo próprio 

município que desenvolve uma solução própria. 

O principal é que este recurso esteja adequado às 

necessidades específicas do gestor da iluminação e 

que suas funcionalidades sejam compatíveis com os 

recursos tecnológicos disponíveis. Além disso, um 

sistema não funciona por si só, logo, a implantação 

do sistema de gestão de iluminação pública é a 

oportunidade da revisão e readequação dos processos 

internos que serão geridos pelo sistema.

 A importância do sistema de gestão de iluminação 

pública também está no poder da informação. Isto 

remete à forma que estas informações serão utilizadas, 

quem as detém e a propriedade dos dados do 

sistema. Estas definições irão determinar o sucesso da 

implantação do sistema e sua continuidade ao longo 

do tempo. 

SOFTWARE DE GESTÃO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA – 
CONCEITOS E FUNÇÕES

 Há diversos tipos e modelos de softwares aplicáveis 

em iluminação pública, seja pelos conceitos adotados, 

tipos de linguagem de programação, aplicação específica 

para a cidade em questão, entre outros. Dessa forma, para 

que seja de mais fácil compreensão, este artigo procurará 

focar as principais funcionalidades e necessidades gerais 

para a utilização de um sistema. Outros recursos podem 

ser utilizados de acordo com a sua evolução.

Análise geral da ferramenta disponível 

para prefeituras, concessionárias 

e empresas especializadas.

Objetivo

 Controlar e gerenciar todas as atividades relativas 

ao funcionamento da iluminação pública. Ferramenta 

para visão geral e controle do administrador para 

tomada de decisões. 

Estrutura do sistema

 Para a estruturação de um sistema de gestão 

de IP versátil, é recomendável o desenvolvimento 

em módulos. Os principais módulos usualmente 

empregados são o de cadastro de pontos de 

iluminação, projetos, manutenção, gerenciamento de 

materiais, relatórios, tabelas do sistema e utilitários. Os 

nomes utilizados para cada módulo ficam a critério do 

desenvolvedor, mas as funções são comuns a todos os 

sistemas. A seguir cada um deles será detalhado.
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   Figura 1 – Exemplo de uma tela de cadastro de pontos 

 Módulo de cadastro e alteração de pontos de iluMinação

 Esta é a parte inicial e básica do sistema em que são inseridos 

os pontos de iluminação com seu detalhamento. O planejamento 

da forma e tipo de cadastramento vai determinar a abrangência 

do sistema e será a base para a obtenção de todas as informações 

relativas ao inventário de IP dos municípios.

 É dividido em inclusão de novos pontos, alteração de pontos, 

exclusão de pontos e pesquisa e alteração de pontos existente por 

meio de uma pesquisa.

 Na inclusão de pontos, são cadastrados os dados tanto 

no que se refere ao detalhamento físico do ponto quanto ao 

detalhamento da localização do ponto. No detalhamento 

físico do ponto, além das características técnicas, como tipo 

de lâmpada, potência da lâmpada, tipo de luminária, tipo de 

braço, etc, também é de extrema importância o registro da 

data de instalação ou alteração do ponto e o fabricante dos 

equipamentos com seu respectivo número de série ou lote de 

identificação. Este registro deve-se a possibilidade efetiva do 

controle de qualidade dos materiais instalados pelo registro das 

manutenções nestes pontos.

 No detalhamento da localização do ponto, estão 

disponíveis diversos recursos, entre eles: placa de identificação 

instalada em campo, numeração predial, zonas da cidade, área 

de trabalho, bairro, ponto de referência, até as coordenadas 

geográficas do ponto.

Pesquisa e alteração de pontos 

 Neste item, é possível realizar uma pesquisa para obtenção 

de informações por diversos critérios. Os critérios de pesquisa 

podem ser o nome da rua, o nome do bairro, o número do 

ponto de IP, etc.

 Os resultados desta pesquisa devem trazer as informações 

detalhadas dos pontos pesquisados e possíveis interações com 

estes pontos, tais como a localização em um mapa, ou mesmo 

a alteração dos dados do ponto pela pesquisa.

Módulo de projetos

 Este módulo registra os projetos de iluminação existentes 
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de projeto em diversos formatos utilizados de acordo com o 

software específico utilizado, como as ferramentas CAD. Por 

meio do sistema gráfico (CAD), também é possível visualizar a 

rede de iluminação pública. 

 As pesquisas dos projetos existentes também são realizadas 

da mesma forma que as pesquisas de pontos de iluminação 

pública existentes. Outra funcionalidade deste módulo é a 

comparação e o registro dos projetos de acordo com os níveis 

de classificação da NBR 5101 – Iluminação Pública. Isto pode 

ser feito por meio do cadastro dos diferentes tipos de vias, 

iluminância média mínima e uniformidade mínima que estão 

nas tabelas da norma citada. Dessa forma, o projetista tem seu 

trabalho facilitado e o sistema armazena as informações de 

cada projeto e sua classificação fotométrica.

Módulo de manutenção 

 O módulo de manutenção talvez seja o módulo de 

maior volume de utilização, pois, infelizmente, o número de 

intervenções no sistema de iluminação pública ainda é bastante 

alto devido a diversos fatores já abordados nos capítulos 

anteriores. Para a utilização correta do módulo de manutenção, 

obviamente, é necessário que o módulo de cadastro contenha 

as informações necessárias e confiáveis.

 O módulo de manutenção pode ser dividido nos itens de 

abertura de solicitações de serviço, detalhes, encerramento e 

pesquisa das solicitações e quantidades de materiais utilizados. 

Com os registros das solicitações de serviço e o retorno e 

cadastramento dos dados de campo após a execução do serviço, 

é possível mapear os defeitos encontrados e possíveis soluções 

antecipadas. É possível realizar manutenções preditivas 

naqueles pontos com maiores quantidade de solicitações 

durante certo período.

 Além disso, é possível também um controle efetivo 

dos gastos com os materiais, sendo possível uma previsão 

antecipada das quantidades que serão adquiridas, evitando a 

falta de material.

 Outras funcionalidades do módulo de manutenção são: 

a possibilidade do controle de produtividade de equipes de 

manutenção, o controle do tempo médio para atendimento do 

ponto, assim como o tempo durante a execução do serviço, 

entre outros.

Módulo de gerenciamento de materiais

 Este módulo de gerenciamento de materiais faz o controle 

de todos os materiais adquiridos para a implantação e 

manutenção do sistema. São cadastrados os tipos de materiais 

entregues, bem como o fornecedor, fabricante, quantidades, 

lote de fabricação, etc. Este módulo é fundamental para a 

realização do controle de qualidade dos materiais e eventuais 

substituições por defeitos de fabricação.

 Também é possível fazer o controle das inspeções de 

recebimento destes materiais, sejam elas de forma visual ou por 

ensaios realizados em laboratórios externos. Com isso, cria-se 

um histórico de fornecimentos e um controle de qualidade 

efetivo.

Relatórios gerenciais

 Com base nos dados registrados, é possível extrair qualquer 

informação relevante por meio dos critérios de pesquisa que 

gerarão os relatórios, muitos dos quais já podem ser pré-definidos, 

facilitando a utilização do sistema. Relatórios como a quantidade 

de pontos por bairro, quantidade de componentes de IP em 

um bairro ou em um logradouro, quantidade de logradouros 

sem iluminação, até a estatística geral de toda a base de dados 

separando os tipos de lâmpadas e quantidades existentes. 

Tabelas do sistema 

 As tabelas do sistema são gerenciáveis e contém as 

informações básicas sobre os tipos de materiais utilizados, 

tabela de logradouros e bairro. As tabelas do sistema 

disponíveis aos administradores poderão ser alteradas de 

acordo com a mudança de padronização, inclusão de alguma 

nova tecnologia, etc.

Utilitários

 Neste módulo estão disponíveis as funções de administração 

do sistema, desde o controle de usuários até a pesquisa das 

alterações realizadas nos pontos. O sistema deve ter níveis de 

acesso por senha, de acordo com as permissões para cada tipo 

de usuário. Ou seja, um usuário pode somente estar autorizado 

para realizar consultas ou sistema, outro a consultar e alterar os 

dados e outro a administrar o sistema gerando novos usuários e 

funções.

 Outro ponto importante é o controle das alterações 

efetuadas nos pontos, identificando o usuário que efetuou as 

alterações. Também deixando a possibilidade de recuperação 

destes dados caso tenham sido alterados de forma incorreta ou 

acidental.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE UM 
SISTEMA DE GESTÃO DE IP

 A seguir serão detalhadas as especificações técnicas de um 

sistema de gestão de iluminação pública, de modo a atender 

aos requisitos necessários para a iluminação pública eficiente. 

Estas características técnicas do sistema poderão ser aplicadas 

em qualquer desenvolvimento ou adequadas aos sistemas 

existentes, de modo a facilitar o trabalho e a administração.

Sistema de gestão de Iluminação pública

 Estas especificações técnicas referem-se aos requisitos 

de um sistema para o controle e cadastramento dos pontos 
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Figura 2 – Pontos de IP georeferenciados
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pública deverá atender às características técnicas a seguir:

■ Parâmetros operacionais

 O sistema deverá ter capacidade de ser configurado 

para atender a condições específicas da prefeitura, como 

padronização de equipamentos de IP, tipos de manutenção, 

zonas de manutenção, equipes próprias e contratadas, e demais 

características específicas da cidade.

 A configuração das tabelas do sistema deverá estar 

disponível para o administrador realizar sem necessidade do 

auxílio de um programador. As demais configurações deverão 

ser feitas por programação (software) e o sistema será entregue 

quando todas as modificações e solicitações estiverem 

concluídas.

 O sistema deverá prever o funcionamento em rede e deverá 

ser multiusuário. Deverá ter login de acesso com diferentes 

níveis de acesso aos módulos do sistema pré-definidos.

■ Características funcionais

 O módulo de cadastro de pontos de iluminação deverá 

prever um cadastro de pontos de lâmpadas existentes e da 

projeção das lâmpadas que serão utilizadas nos projetos de 

eficiência energética (Reluz), calculando a potência instalada 

e a potência em estudo, com percentual de redução.

 O módulo de cadastro deve ter a possibilidade de alteração 

simultânea de diversos pontos com apenas um comando 

(alteração massiva). A exportação dos dados pesquisados 

para planilhas eletrônicas deverá estar prevista no sistema. O 

cadastro do ponto trará os dados do poste, luminária, lâmpada, 

braço, relé, reator, seus fabricantes e número de série de cada 

item.

 O módulo de cadastro de projetos luminotécnicos virá 

com o cálculo da classificação do local conforme tipo de via 

e tráfego. Deverá ser carregado no sistema um cadastro de 

classificação de tipos de via versus iluminância conforme a 

norma brasileira de iluminação pública NBR 5101. Deverá ser 

provido de módulo de gerenciamento de materiais novos, com 

registro dos dados do recebimento (data, responsável e número 

do empenho), dados do fornecedor (nome do fornecedor e 

contatos) e os materiais recebidos (número da nota fiscal, tipo, 

material, fabricante, quantidade, prazo de garantia e número 

de série/lote).

 O sistema deve ter módulo de registro de ensaios realizados 

com controle das datas de envio, data de retorno, laboratório 

do ensaio e resultado do ensaio. Deverá possibilitar a pesquisa 

das alterações realizadas nos registros do banco de dados, 

indicando a data, hora, login e computador que efetuou a 

alteração dos dados, bem como o valor original e o novo valor 

registrado.

 O sistema deverá prever a geração de numeração própria 

■ Tratamento de dados

  O sistema deve ter a garantia da compatibilidade dos 

dados para importação e utilização de dados de outros sistemas 

ou registros em planilhas, texto, etc. Todos os dados que 

atualmente estão disponíveis em meio eletrônico devem ser 

convertidos para o aproveitamento e utilização. A verificação 

da consistência dos dados será feita após a sua conversão, a fim 

de garantir que nenhum dado seja perdido. Os dados também 

deverão ser tratados, de forma a garantir a utilização por outro 

sistema que posteriormente seja instalado em substituição 

a este ou como complemento. Deve-se prever também a 

exportação dos dados para utilização de outras secretarias do 

município ou outros setores da concessionária ou empresa que 

utilize o sistema.

■ Informação e treinamento aos usuários

 O sistema deverá vir acompanhado de um manual 

para cadastros dos pontos de IP da cidade e possibilidade de 

utilização de pontos pré-existentes. O operador do sistema, de 

acordo com o seu nível de permissões, poderá ter acesso direto 

a cadastro de componentes nas diversas tabelas do sistema, 

que deve propiciar o gerenciamento próprio dos usuários 

do sistema pelo administrador local. Deverá ainda prever a 

integração do módulo de projetos com os índices da NBR 5101 

em sua versão mais atual.

■ Interface gráfica

 O sistema deverá ter um módulo no qual estejam previstas 

as funções de integração com mapas previamente obtidos. 

Esta interface gráfica deve ser compatível com os sistemas de 

informação geográfica utilizados na cidade.
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para treinamento do pessoal que irá operar o sistema. É 

também fundamental o treinamento para os funcionários 

do departamento de iluminação pública ou empresa que irá 

operar o sistema. Além do treinamento dos usuários, também 

deve ser executado um treinamento aos encarregados da área 

de informática quando serão passados todos os procedimentos 

de instalação e funcionamento interno do sistema. A segurança 

dos dados deve ser provida pelo usuário e sua equipe de 

informática. 

Para garantia do funcionamento do sistema ao longo do tempo, 

também deve ser planejada uma garantia e suporte técnico. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS
■ Solicitações de manutenção em pontos de IP

• O sistema deverá ser responsável pelo gerenciamento da 

manutenção da iluminação pública por meio de solicitações 

de serviço;

• Poderá ter um cadastro de solicitantes para facilitar a 

identificação do cidadão que está demandando a manutenção 

no ponto. Este cadastro de solicitantes deve ser tratado de 

forma que não sejam revelados os dados pessoais a qualquer 

usuário do sistema;

• Deve prever a exportação das solicitações de serviço em 

formato txt para comunicação com outros softwares;

• O sistema deverá indicar no encerramento das solicitações 

de serviço a equipe que realizou o serviço e o tempo utilizado 

para o serviço;

• O encerramento das solicitações de serviço, os materiais 

utilizados e os materiais retirados do local do serviço deverão 

ser registrados e estarem disponíveis em relatórios;

• O sistema deverá possibilitar o envio de e-mail para o 

solicitante, indicando a data que a solicitação foi encerrada e 

a situação do ponto executado;

• O sistema deverá possibilitar pesquisar os pontos, bairros ou 

logradouros com maior reincidência de solicitações de serviço, 

a fim de realizar manutenções preditivas no parque de IP;

• O sistema deverá possibilitar visualizar as equipes de trabalho 

com maior produtividade, indicando o tipo de serviço que foi 

executado e o tempo gasto em cada solicitação.

■ Relatórios gerenciais

 Uma série de relatórios possíveis que devem estar 

disponíveis no sistema. Confira:

• Relatório de estatísticas gerais do banco de dados, com 

as quantidades de lâmpadas cadastradas e seu respectivo 

percentual em relação ao todo e quantidades de potências 

cadastradas e o respectivo percentual da potência em relação 

ao todo;

• Relatório de pontos por logradouro ou pontos por bairro, 

detalhando os pontos e indicando a potência total obtida;
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l • Relatório de pontos por logradouro ou bairro para cálculos 

do Reluz, indicando a redução de potência que será obtida no 

processo de eficiência energética;

• Relatório da lista de componentes existentes por logradouro ou 

bairro, quantificando em tabela os tipos listados;

• Relatório das lâmpadas existentes e potência instalada por bairro, 

indicando a quantidade por tipo de material;

• Relatório de logradouros sem existência de iluminação pública 

para planejamento de futuras expansões no sistema de IP;

• Relatório de logradouros por tipo de componente instalado, 

indicando em quais logradouros estão instalados determinados 

tipos de componente;

• Relatório de logradouros com dados alterados em um determinado 

período para o controle das modificações que foram feitas durante 

este período;

• Relatório informativo para a concessionária, indicando 

os pontos alterados no período indicado, para que 

automaticamente seja feita a alteração na fatura de energia 

elétrica, estreitando, assim, a relação entre a prefeitura e a 

concessionária.

■ Expansões futuras

 O sistema poderá ser alterado, com inclusão de novos módulos 

que, mediante solicitação, serão desenvolvidos de acordo com as 

necessidades advindas de novas tecnologias, novos métodos de 

atuação, etc.

■ Sistema de atendimento ao público

 O sistema deverá prever a operação por parte de funcionários 

próprios ou contratados devidamente treinados para inserir as 

solicitações de serviço de manutenção de iluminação pública ou 

solicitações diversas para posterior programação e execução em 

campo.

 Além disso, o sistema deverá prever a “baixa” das solicitações já 

executadas por funcionário devidamente treinado e a possibilidade 

de retorno por meio de comunicação do serviço executado no 

ponto de IP ao reclamante.

■ Auditoria e verificação

 A qualquer tempo, deve existir a possibilidade de conferir e auditar 

o sistema implantado, acessando os registros adicionados, editados 

e excluídos, bem como todos os registros e controles por meio de 

relatórios referentes à gestão do sistema de iluminação pública.

 Em caso de necessidade de maiores esclarecimentos sobre 

as operações e controles do sistema, o usuário poderá solicitar a 

contratação de empresa para executar as atividades de auditoria 

independente no sistema.

■ Operação

 O responsável para utilização do sistema deverá manter 

pessoal treinado e dedicado a operação do sistema de gestão da 

iluminação pública para garantir a correta entrada dos dados, 

geração de ordens de serviço, geração de relatórios, entre outros.

■ Manutenção do sistema

 A prefeitura deverá manter em perfeito estado de funcionamento 

e segurança todos os equipamentos de informática em que o 

sistema de gestão da iluminação pública será instalado, sendo 

também responsável pelo zelo dos dados cadastrados, realizando 

backups de segurança por período não superior a uma semana.

■ Capacidade de expansão e atualização técnica

 Em decorrência de evolução tecnológica, a prefeitura poderá vir 

a incrementar, atualizar e/ou substituir os equipamentos e sistemas 

instalados. Os parâmetros e as abrangências funcionais atualmente 

definidas nesta especificação poderão ser objeto de revisão futura, 

em função da experiência adquirida com a implantação e uso 

do sistema de gestão de iluminação pública, e considerando as 

eventuais necessidades de adequação para melhor atendimento 

à demanda de prestação de serviços aos usuários, respeitando o 

equilíbrio econômico financeiro do contrato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Percebe-se claramente a complexidade de um sistema completo 

de gestão de iluminação pública e o que sua correta utilização 

implica a melhoria da gestão da iluminação pública. A melhoria 

também está intimamente ligada com a melhoria dos processos e 

controles que se tornam mais eficazes. 

 Este modelo apresentado é aplicável a qualquer município, 

concessionária ou empresa que tenha por finalidade gerenciar 

sistemas de iluminação pública de pequeno, médio ou grande 

porte.

 Seria de grande importância para o desenvolvimento da 

iluminação pública, que todos os municípios do Brasil que 

desenvolvessem um modelo de gestão de iluminação que utilize 

os recursos de um sistema de gestão informatizado, seja pela 

utilização própria do município, alimentado por alguma empresa 

que realize manutenção ou prestação de serviço, ou pela própria 

concessionária quando esta realize a manutenção informando ao 

município as intervenções realizadas.

* LUCIANO HAAS ROSITO é engenheiro eletricista, coordenador 

do Centro de Excelência em Iluminação Pública da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (CEIP-PUC/RS) e da área 

de iluminação dos Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, 

Calibração e Ensaios (Labelo/PUC-RS).


