
3130

A
po

io

A
po

io

O Setor Elétrico / Janeiro de 2009 O Setor Elétrico / Janeiro de 2009
De
se
nv
ol
vi
me
nt
o 
da
 I
lu
mi
na
çã
o 
Pú
bl
ic
a 
no
 B
ra
si
l

As lâmpadas a gás então passaram a ser utilizadas em 

larga escala durante o século XIX e início do século XX, 

quando foram substituídas pelas lâmpadas elétricas.

 No Brasil, os primórdios da iluminação pública 

nos remetem ao século XVIII, quando foram instaladas 

cerca de 100 luminárias a óleo de azeite pelos postes 

da cidade do Rio de Janeiro, em 1794. Em Porto Alegre, 

há registro fotográfico dos acendedores de lampiões no 

início do século XX.

Capítulo 1

As origens da iluminação 
pública no Brasil

 Fundamental para a vida moderna, a iluminação 

pública é também uma peça importante para o combate 

ao crime e para o desenvolvimento das cidades. O 

tema será foco de dez artigos a serem publicados neste 

fascículo. A série de artigos deve envolver os seguintes 

tópicos e suas vertentes:

1 – Origem da iluminação pública 

2 – Vias públicas 

3 – Componentes da iluminação pública (Parte 1)

4 – Componentes da iluminação pública (Parte 2)

5 – Avaliação da conformidade em iluminação pública

6 – Projeto em iluminação pública

7 – Softwares

8 – Projetos de eficiência energética 

9 – Sistemas de gestão da iluminação pública

10 – Estudo de caso

 Os temas mencionados serão esmiuçados e deverão 

incorporar outros assuntos, como regulamentação 

e normalização, tarifas, disposição de lâmpadas, 

luminárias e outros equipamentos, métodos de projetos 

e cálculos, entre outras matérias. Vale lembrar que o 

cronograma anterior pode sofrer alterações pelo autor.

Origens
 Desde a pré-história, a evolução está ligada 

à utilização da iluminação natural e artificial. O 

desenvolvimento do cérebro está relacionado às 

funções da visão, desde as formas de vida mais 

primitivas até a espécie humana, tendo a iluminação 

papel fundamental para tal desenvolvimento. Nos 

povos antigos, já havia indícios de uso da iluminação 

artificial por meio da utilização de óleo. Séculos mais 

tarde, o óleo de baleia passou a ser empregado em 

diversos países.

 A iluminação pública tem como provável origem 

a Inglaterra no ano de 1415, quando comerciantes 

solicitaram alguma providência para combater o crime. 

Acendedores de lampião, 1900–1910, Porto Alegre (fotografia, 
18 X 24 cm – Acervo Museu Afro Brasil)

 Ainda em Porto Alegre, no ano de 1874, com a 

inauguração da usina do gasômetro, a Praça da Matriz 

recebeu postes de iluminação pública a gás no entorno 

do chafariz central.

 Então, em 1887, uma usina elétrica começa a operar em Porto 

Alegre, dando origem ao primeiro serviço municipal de iluminação 

elétrica. Essa evolução passa a ganhar outras cidades.

 Com a utilização da luz elétrica, a iluminação pública começa a 

viver uma nova era. Da mesma forma, a utilização das lâmpadas de 

descarga e a melhoria da eficiência dos equipamentos de iluminação 

propiciaram um salto nos níveis de iluminação.

 No início do século XX, intensifica-se a evolução da geração 

de energia no Brasil, contribuindo para a evolução da iluminação 

pública. Cidades como o Rio de Janeiro apresentavam uma evolução 

de dez mil pontos por década na primeira metade do século XX. Este 

acréscimo ainda foi intensificado a partir dos anos 1960 quando se 

inicia a utilização em larga escala das lâmpadas de descarga.
 Dos primórdios das antigas lanternas a óleo até a eminência 

dos Leds, o desenvolvimento da humanidade se confunde com a 

evolução da iluminação. A invenção da lâmpada elétrica implicou 

um grande salto para o mundo da iluminação.

 Partindo da incandescente, passando pelas lâmpadas a vapor 

de mercúrio, a vapor de sódio, a multivapores metálicos, pelas 

lâmpadas de indução e chegando aos Leds, percebe-se uma 

transformação radical nos conceitos de iluminação da mesma 

forma que as transformações da sociedade ditaram mudanças no 

modo de vida e na organização social. 

 A iluminação pública tem papel fundamental na melhoria da 

qualidade de vida da população, na ocupação de espaços públicos 

Por Luciano Haas Rosito* Exemplo de iluminação pública eficiente, aplicada na Avenida III Perimetral, 
em Porto Alegre (RS)

Iluminação de destaque em passagem de nível na Avenida III Perimetral 
(Porto Alegre/RS)
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com atividades lícitas à noite, na imagem da cidade, no incremento 

do comércio e no turismo. É impossível, hoje em dia, imaginar uma 

cidade de pequeno, médio ou grande porte sem iluminação pública. 

Aquelas cidades que ainda possuem iluminação inadequada ou 

ineficiente já têm a consciência dos benefícios que a melhoria do 

sistema de iluminação pode trazer.

Conceitos
 “Iluminação pública é o serviço que tem o objetivo de prover 

luz ou claridade artificial aos logradouros públicos no período 

noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, incluindo locais 

que demandem iluminação permanente no período diurno”.

 Tal definição é bastante simplificada pela importância que 

assumiu a iluminação pública nos dias de hoje. “Prover luz” pode 

ser entendido como iluminar adequadamente e criteriosamente 

cada logradouro público de acordo com sua especificidade de 

ocupação, trânsito e importância; uma iluminação que atenda às 

normas técnicas vigentes e, além disso, dê sensação de segurança 

e conforto aos usuários do local.

Departamentos de Iluminação Pública
 A partir da metade do século XX, com o crescimento das 

cidades, o aumento das instalações de iluminação pública e da 

necessidade de gerenciamento e manutenção intensificou a criação 

de departamentos e divisões de iluminação pública, que eram 

geridos pelas prefeituras ou por setores dentro das concessionárias 

de energia elétrica, responsáveis pela organização do setor, 

implantação de técnicas e aplicação das tecnologias disponíveis. 

Desde 1988, a Constituição Brasileira define a iluminação pública 

como serviço público de interesse local, sendo responsabilidade do 

município gerir ou delegar a terceiros a gestão desse sistema.

 Atualmente, sabe-se que a iluminação pública não deve ser 

tratada separadamente da instalação dos equipamentos, da compra 

do material, da manutenção do sistema e que não se resume apenas 

em troca de lâmpadas e cadastramento dos pontos instalados. 

É fundamental que haja a gestão integrada do sistema, que leve 

em conta a utilização de um sistema de gestão informatizado e 

que se empregue um modelo de gerenciamento com critérios de 

qualidade (este ponto será tratado com mais detalhes nos próximos 

capítulos).

  Pode-se dizer que, em cada Estado do Brasil, há uma realidade 

específica quanto à gestão da iluminação pública, devido a fatores 

históricos e culturais. Em diversos Estados, a concessionária 

tornou-se a responsável pela gestão da iluminação e vem mantendo 

essa situação, adequando-se às mudanças na legislação. Em 

outros, a responsabilidade da iluminação sempre foi das prefeituras 

e em algumas regiões ainda houve o interesse em delegar a 

responsabilidade para empresas especializadas.

 Independentemente do modelo adotado, a responsabilidade 

pela iluminação é do município e deve ser tratada de forma 

técnica, profissional e sistematizada, pois os recursos utilizados 

têm origem nos impostos e nas contribuições que são pagos por 

toda a população. Em última análise, somos todos provedores dos 

recursos utilizados para este fim e consumidores desse produto 

final, que deve ser uma iluminação publica adequada com bom 

nível de iluminação e baixo índice de falhas.

Luz e visão: tipos de luz
• Luz solar – Radiação em todo espectro eletromagnético com pico 

de intensidade em torno de 500 nm. 

• Luz artificial – Produzida pelo homem, por exemplo, por meio da 

utilização da energia elétrica e de dispositivos como lâmpadas com 

diferentes tecnologias. 

• Luz visível – Situada na faixa de 380 nm a 780 nm, a luz visível 

atua diretamente na visão de acordo com a curva de sensibilidade 

do olho humano. 

 Para que ocorra a visão, é necessário que a luz transmita ao 

cérebro as informações recebidas com os comprimentos dentro da 

faixa visível do olho humano. A visão é diretamente dependente da 

luz e dos contrastes.

 Dualidade onda partícula 

 É comum associar a luz a uma onda eletromagnética, a uma 

radiação visível, entretanto, existe um comportamento dual da 

luz, que, em determinadas situações comporta-se como radiação 

e em determinadas situações como partícula. Se não houvesse o 

comportamento de partícula não seria possível explicar o efeito 

fotoelétrico que justifica o princípio de funcionamento de diversos 

dispositivos. 

 Os dois aspectos da luz (onda e partícula) dão a ela a propriedade 

de uma natureza dual, ou seja, a dualidade onda-partícula. Este 

efeito é explicado pela física quântica.

Regulamentação
 DNAEE

 O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) 

foi o órgão regulador e fiscalizador dos serviços de energia elétrica 

até a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As 

Portarias do DNAEE 158/1989 e 466/1997, que regulamentavam o 

fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, ficaram 

vigentes até a publicação da resolução 456 da Aneel, que trouxe 

diversas modificações.

 Resolução 456 

 Aspectos mais comuns, como a definição do ponto de entrega, 

até a quantidade de horas cobradas diariamente estão descritos nesta 

resolução. A iluminação pública está enquadrada no subgrupo B4 

desta resolução. Confira, a seguir, alguns tópicos da resolução 456 

que devem ser observados quanto a iluminação pública:

 Contratos e tarifas (B4a e B4b)

 A tarifação de iluminação pública, bem como tudo que diz 
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respeito ao contrato de fornecimento de energia elétrica para 

iluminação pública, pode ser encontrada na resolução 456/2000 

da Aneel – que, atualmente, encontra-se em fase final de revisão.

 Ponto de entrega

- conexão da rede de distribuição da concessionária com as 

instalações elétricas de iluminação pública, quando estas 

pertencerem ao Poder Público;

- bulbo da lâmpada, quando as instalações destinadas à iluminação 

pública pertencerem à concessionária.

Tarifas de iluminação pública

 Aplicação

 “Fornecimento para iluminação de ruas, praças, avenidas, túneis, 

passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos 

de usuários de transportes coletivos e outros logradouros de domínio 

público, de uso comum e livre acesso, de responsabilidade de pessoa 

jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão 

ou autorização, incluído o fornecimento destinado à iluminação 

de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor 

histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e 

definidas por meio de legislação específica, excluído o fornecimento de 

energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda 

ou publicidade.”

  O conhecimento deste conceito é fundamental para o correto 

projeto, enquadramento tarifário e responsabilidade sobre o sistema.

 Contrato

 Diz a resolução que deverá ser firmado contrato tendo por objeto 

ajustar as condições de prestação do serviço, e que, além das cláusulas 

referidas no artigo 23, deve também disciplinar as seguintes condições: 

I – propriedade das instalações, forma e condições para prestação dos 

serviços de operação e manutenção, procedimentos para alteração de carga 

e cadastro, procedimentos para revisão dos consumos de energia elétrica 

ativa vinculados à utilização de equipamentos automáticos de controle de 

carga, tarifas e impostos aplicáveis; condições de faturamento, incluindo 

critérios para contemplar falhas no funcionamento do sistema; condições 

de faturamento das perdas referidas, condições e procedimentos para o 

uso de postes e da rede de distribuição; datas de leitura dos medidores, 

quando houver, de apresentação e de vencimento das faturas. 

 Há contratos padrão, elaborados por associações, consultores, entre 

outros, que devem ser cuidadosamente analisados para que haja um 

equilíbrio entre as partes e sejam obedecidos os requisitos estabelecidos 

na resolução.

 Medição

 A concessionária não é obrigada a instalar equipamentos de medição 

quando o fornecimento for destinado para iluminação pública, semáforos 

ou assemelhados. Entretanto, no caso de fornecimento destinado 

para iluminação pública, efetuado a partir de circuito exclusivo, a 

concessionária deverá instalar os respectivos equipamentos de medição 

sempre que julgar necessário ou quando solicitados pelo consumidor. 

Poucas prefeituras se valem deste artigo da resolução e, certamente, a sua 

aplicação tornaria mais justo e real o valor cobrado pela energia. 

 Faturamento

 “Para fins de faturamento de energia elétrica destinada à 

iluminação pública ou de vias internas de condomínios fechados, 

será de 360 o número de horas a ser considerado como tempo de 

consumo mensal, ressalvado o caso de logradouros públicos que 

necessitem de iluminação permanente, em que o tempo será de 24 

horas por dia do período de fornecimento”. 

 Ainda há um ponto que gera muitas dúvidas e controvérsias que diz 

respeito à quantidade de horas a ser tarifada na iluminação pública. Diz 

a resolução que "a concessionária deverá ajustar com o consumidor o 

número de horas mensais para fins de faturamento quando, por meio 

de estudos realizados pelas partes, for constatado um número de horas 

diferente do estabelecido neste artigo”. Mas qual o número correto de 

horas a ser tarifado a cada dia? Temos influência de diversos fatores 

como arborização, qualidade do relé fotoelétrico, podendo variar o 

nível de acionamento ao longo do tempo, características climáticas, 

entre outros. Busca-se a forma mais justa de cobrança e o acionamento 

correto da iluminação somente quando é necessária.

 Prega a resolução que "o cálculo da energia consumida pelos 

equipamentos auxiliares de iluminação pública deverá ser fixado com 

base em critérios das normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), em dados do fabricante dos equipamentos ou em 

ensaios realizados em laboratórios credenciados, devendo as condições 

pactuadas constarem do contrato", ou seja, o responsável pela iluminação 

pública que utilizar equipamentos mais eficientes, com perdas elétricas 

menores, terá seu custo com energia elétrica tanto menor quanto for sua 

eficiência e preocupação com a redução das perdas.  

 A resolução estabelece que "caso sejam instalados equipamentos 

automáticos de controle de carga, que reduzam o consumo de energia 

elétrica do sistema de iluminação pública, a concessionária deverá 

proceder a revisão da estimativa de consumo e considerar a redução 

proporcionada por tais equipamentos". Esta é uma grande oportunidade 

da aplicação de equipamentos de redução de consumo de energia em 

determinados horários de redução de fluxo de veículos e pedestres e 

pouco utilizada no Brasil devido a problemas com a manutenção da 

sensação de segurança da população.  

 Outras especificidades 

 “A responsabilidade pelos serviços de elaboração de 

projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das 

instalações de iluminação pública é de pessoa jurídica de 

direito público ou por esta delegada mediante concessão ou 

autorização, podendo a concessionária prestar esses serviços 

mediante celebração de contrato específico para tal fim, ficando 

o consumidor responsável pelas despesas”.

 “Parágrafo único. Quando o sistema de iluminação pública 

for de propriedade da concessionária, esta será responsável 

pela execução e custeio dos respectivos serviços de operação e 

manutenção”. 

 A diferença entre o valor das tarifas B4a e B4b fica em torno 

de 9%, ou seja, com essa diferença percentual, a concessionária 

deve alocar recursos para prestação de serviços de iluminação 

pública às prefeituras. De acordo com o Art. 115, “nos casos 

em que o Poder Público necessite acessar o sistema elétrico 

de distribuição, para a realização de serviços de operação e 

manutenção das instalações de iluminação pública, deverão ser 

observados os procedimentos de rede da concessionária local”. 

 Mais uma vez, é necessária a troca de informações e o 

estabelecimento de uma boa relação entre a concessionária e 

a prefeitura por meio de seus representantes. A elaboração e a 

validação de um manual de procedimentos para instalação e 

manutenção da iluminação pública pode ser o instrumento a 

ser utilizado e seguido pela prefeitura ou empresas que para ela 

prestem serviços.

Resolução Aneel 505
 Esta resolução estabelece as disposições relativas à 

conformidade dos níveis de tensão de energia elétrica em 

regime permanente. É aplicável a aspectos dos níveis de tensão 

mínimos e máximos admissíveis e deve ser levada em conta para 

projeto e especificação de materiais de iluminação pública.

 São ainda estabelecidos nesta resolução a classificação da 

tensão de atendimento, os indicadores individuais de tensão, os 

registros de medições, os prazos para regularização dos níveis 

de tensão, entre outros aspectos. 

 A confiabilidade do sistema de iluminação está diretamente 

ligada às condições de fornecimento de energia elétrica e aos 

corretos níveis de tensão. A qualidade da energia elétrica fornecida 

e a interferência que os equipamentos de iluminação pública podem 

ocasionar estão, cada vez mais, sendo discutidos e as normas e os 

regulamentos devem levar esses pontos em consideração.

* 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).

De
se
nv
ol
vi
me
nt
o 
da
 I
lu
mi
na
çã
o 
Pú
bl
ic
a 
no
 B
ra
si
l


