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Capítulo VII

Projetos de eficiência energética em 
iluminação pública
Por Luciano Haas Rosito*

	 Neste	capítulo	abordaremos	os	projetos	de	eficiência	

energética	aplicados	aos	sistemas	de	iluminação	pública,	

procurando	 abranger	 todos	 os	 aspectos	 possíveis	 que	

estão	envolvidos,	desde	o	estudo	de	viabilidade	até	a	sua	

execução.

	 Durante	 muito	 tempo,	 a	 eficiência	 energética	 não	

era	 prioridade	 e	 não	 havia	 uma	 preocupação	 com	 a	

racionalização	 de	 recursos,	 sejam	 eles	 energéticos	 ou	

materiais.	Era	perceptível	a	utilização	de	equipamentos	

com	 grande	 volume	 e	 quantidade	 de	 material,	 que	

nem	 sempre	 eram	 eficientes.	 Nos	 últimos	 dez	 anos,	

houve	um	salto	na	tecnologia	disponível	a	ser	aplicada	

na	 iluminação	 pública.	 Em	muitos	 aspectos,	 este	 salto	

também	 foi	 motivado	 pelo	 “apagão”	 de	 2001,	 que	

despertou	 a	 consciência	 de	 que	 investimentos	 em	

eficiência	energética	têm	seu	retorno	garantido	ao	longo	

do	tempo.

	 Neste	 cenário	 surgem	 os	 programas	 de	 eficiência	

energética	aplicados	à	 iluminação	pública.	No	período	

de	 2000	 a	 2005,	 foram	 realizados	 investimentos	 da	

ordem	de	R$	375	milhões	pelas	distribuidoras	de	energia	

elétrica	por	meio	do	Programa	de	Eficiência	Energética	da	

Agência	Nacional	de	Energia	Elétrica	(Aneel),	no	qual	as	

distribuidoras	aplicam	0,5%	de	 sua	 receita	operacional	

em	 projetos	 de	 eficiência	 energética.	 Entretanto,	 este	

recurso	esteve	disponível	para	o	segmento	de	Iluminação	

Pública	(IP)	somente	até	o	ano	de	2005.

Histórico dos programas de eficiência 
energética e seu estágio atual

	 Criado	 em	 1985,	 o	 Programa	 Nacional	 de	

Conservação	 de	 Energia	 Elétrica	 (Procel)	 é	 executado	

pela	Eletrobrás,	utilizando	recursos	próprios	da	Reserva	

Global	 de	 Reversão	 (RGR)	 e	 recursos	 de	 entidades	

internacionais.	Desde	1995	 temos	a	atuação	do	Procel	

financiando	 projetos	 para	 a	 melhoria	 da	 iluminação	

pública	e	redução	do	consumo,	por	meio	da	substituição	

das	lâmpadas.

	 O	programa	Reluz,	criado	em	2000,	teve	origem	nos	

programas	de	eficiência	energética	do	Procel	e,	ao	longo	

dos	anos,	foi	sendo	aprimorado,	tendo	hoje	atingido	um	

estágio	 de	 importância	 e	 reconhecimento	 consolidado	

nacionalmente,	tanto	pelos	municípios	e	concessionárias	

quanto	pelas	empresas	e	profissionais	da	área.		

	 Os	 projetos	 são	 implantados	 pelas	 concessionárias	

de	 energia	 elétrica	 com	 a	 participação	 das	 prefeituras	

que	 também	 tem	 papel	 fundamental	 em	 todas	 as	

etapas.	Infelizmente	não	são	todas	as	concessionárias	e	

prefeituras	que	conhecem	profundamente	o	programa	e	

utilizam	estes	recursos	em	prol	da	eficiência	energética	

por	motivos	diversos	que	fogem	da	questão	central	e	dos	

objetivos	do	programa.	Com	isso,	há	ainda	um	enorme	

potencial	de	pontos	que	podem	ser	eficientizados	e	que	

atualmente	 são	 uma	 fonte	 de	 desperdício	 de	 energia	

elétrica.

	 Estima-se	que,	atualmente,	o	Brasil	 tenha	em	 torno	

de	 14,7	 milhões	 de	 pontos	 de	 iluminação	 pública	 e,	

até	 o	 primeiro	 semestre	 de	 2009,	 o	 programa	 Reluz	

foi	 responsável	 pela	 implementação	 de	 mais	 de	 2,2	

milhões	de	pontos	de	iluminação	pública,	gerando	uma	

economia	de	energia	da	ordem	de	782.000	MWh/ano,	

com	 investimentos	 de	 quase	 R$	 450	 milhões.	 Além	

da	 importância	 destes	 resultados,	 o	 programa,	 como	

consequência	 das	 ações	 de	 eficiência,	 tem	 atingido	 as	

áreas	mais	 necessitadas	 das	 cidades	 que	 normalmente	

não	 recebem	 a	 devida	 atenção.	 Sendo	 assim,	 estes	

projetos	têm	a	responsabilidade	de	melhorar	as	condições	

de	vida	justamente	daqueles	que	mais	precisam	de	uma	

melhor	iluminação.

Benefícios
	 Os	 principais	 objetivos	 de	 tornar	 eficientes	 os	

sistemas	 de	 iluminação	 pública	 são	 a	 diminuição	 do	

consumo	 de	 energia	 elétrica	 com	 o	 aumento	 do	 nível	

de	 iluminação,	 melhorando	 as	 condições	 de	 vida	 da	

população	e	tornando	a	cidade	mais	segura.
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	 Além	dos	 benefícios	 ao	 país,	 postergando	os	 investimentos	 em	

geração	 de	 energia	 elétrica,	 há	 uma	 gama	 de	 benefícios	 diretos	 e	

indiretos	para	as	prefeituras	e	concessionárias	conforme	elencados	a	

seguir:	

Benefícios diretos para as prefeituras

o	 Redução	do	consumo	de	energia	elétrica;

o	 Redução	da	fatura	de	energia	elétrica;	

o	 Utilização	de	equipamentos	eficientes	de	maior	vida	útil;

o	 Menor	índice	de	manutenção;

o	 Introdução	dos	conceitos	de	eficiência	energética;

o	 Melhoria	da	iluminação	da	cidade;

o	 Aumento	da	satisfação	da	população.

Benefícios diretos para as concessionárias

o	 Oportunidade	de	atualização	de	cadastro;

o	 Oportunidade	de	tornar	o	município	adimplente;

o	 Utilização	de	relés	fotoelétricos	mais	eficientes	ligando	a	lâmpada	

mais	tarde	e	desligando	mais	cedo.

Benefícios indiretos

o	 Redução	das	compras	de	equipamentos	de	IP;	

o	 Diminuição	dos	estoques	de	material;

o	 Qualificação	técnica	dos	envolvidos	com	a	IP;

o	 Melhoria	da	qualidade	da	manutenção.

Equipamentos utilizados
	 Inicialmente	 os	 programas	 de	 eficientização	 eram	 baseados	

somente	 na	 troca	 da	 lâmpada	 ineficiente	 como	 as	 incandescentes,	

mistas	 ou	 a	 vapor	 de	 mercúrio	 pelas	 lâmpadas	 a	 vapor	 de	 sódio.	

Como	conseqüência,	os	reatores	também	deveriam	ser	substituídos.	

Entretanto,	 percebeu-se	 a	 necessidade	 da	 troca	 dos	 demais	

equipamentos,	seja	para	o	aumento	da	eficiência	ou	da	confiabilidade	

do	sistema.	A	seguir,	temos	uma	análise	dos	benefícios	da	substituição	

dos	demais	equipamentos	além	da	lâmpada	e	do	reator:

Lâmpadas –	A	alta	eficiência	das	 lâmpadas	a	vapor	de	 sódio	e	a	

excelente	reprodução	das	lâmpadas	a	vapor	metálico	são	fundamentais	

para	a	modernização	dos	sistemas	de	IP.	Ganhos	energéticos	de	mais	

de	50%	com	aumento	do	fluxo	luminoso	são	obtidos	na	substituição	

das	 lâmpadas	 ineficientes	 pelas	 de	 alta	 eficiência.	A	 vida	mediana	

superior	 das	 lâmpadas	 a	 vapor	 de	 sódio	 mais	 modernas	 também	

ajudam	a	reduzir	o	tempo	médio	de	retorno	dos	projetos.

ReatoRes – A	substituição	do	reator	não	deve	ser	somente	para	o	

acendimento	da	lâmpada	nova	com	diferente	tecnologia	da	que	estava	

anteriormente	instalada.	A	substituição	do	reator	é	a	oportunidade	de	

melhorar	 ainda	mais	 a	 eficiência	 com	 um	 equipamento	 de	 perdas	

elétricas	 reduzidas	e	alto	 fator	de	potência.	A	perda	do	reator	deve	

ser	especificada	a	menor	possível,	obtendo-se	ganhos	energéticos	que	

pagam	o	valor	do	equipamento	ao	 longo	do	 tempo.	Além	disso,	 a	

durabilidade	do	novo	reator	é	fator	importante	para	a	diminuição	do	

índice	de	manutenções.
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luminária	 eficiente	 pode	 dar	 um	 ganho	 em	 torno	 de	 25%	 a	 35%,	

somente	 pelo	 aumento	 do	 rendimento.	Além	 disso,	 a	melhoria	 da	

qualidade	 da	 iluminação	 conseguida	 pela	 distribuição	 fotométrica	

adequada	de	uma	 luminária	eficiente	deve	ser	 levada	em	conta	na	

substituição.	A	oportunidade	da	troca	de	uma	luminária	aberta	por	uma	

luminária	fechada,	que	diminui	o	índice	de	manutenções,	a	utilização	

de	 equipamentos	 incorporados	 à	 luminária	 de	 alta	 durabilidade	 e	

a	 facilidade	 da	 manutenção	 dos	 equipamentos	 novos	 são	 outros	

benefícios	que	podem	ser	relacionados	a	esse	tipo	de	intervenção.

ReLés fotoeLétRicos – A	substituição	dos	 relés	 fotoelétricos	

por	outros	novos	de	melhor	qualidade	é	um	dos	grandes	benefícios	

dos	 programas	 de	 eficiência	 energética	 e,	 na	 maior	 parte	 das	

vezes,	não	é	quantificado.	Os	relés	fotoelétricos	com	tecnologia	

antiga,	 quando	desgastados,	 tendem	a	manter	 a	 lâmpada	acesa	

durante	 mais	 tempo	 que	 quando	 novos.	 Os	 relés	 fotoelétricos	

com	novas	 tecnologias	 têm	a	preocupação	de	 somente	 acionar	

a	 lâmpada	quando	há	necessidade	e	desligá-la	assim	que	o	dia	

amanhecer.	Outro	 fator	 importante	 é	 a	 tecnologia	 que,	mesmo	

na	falha	do	relé,	tende	a	manter	a	lâmpada	apagada	e	não	acesa,	

evitando	o	desperdício	de	energia	com	lâmpadas	acesas	durante	

o	dia.	A	concessionária	de	energia	é	a	maior	beneficiada	nestes	

casos	citados.

BRaços – A	 troca	 do	 braço	 de	 sustentação	 das	 luminárias	

executada	 juntamente	 com	 a	 troca	 dos	 demais	 equipamentos	

deve-se	à	utilização	de	luminárias	eficientes	que	necessitam	de	um	

braço	muitas	vezes	de	maior	bitola	e	espessura	do	que	os	atuais.	

Esta	também	é	a	oportunidade	de	correção	de	distorções	ocorridas	

anteriormente	na	instalação	dos	equipamentos	antigos	com	braços	

inadequados	para	os	tipos	de	vias.	Além	disso,	deve-se	considerar	

o	 aspecto	 de	 segurança	 com	 braços	 robustos,	 duráveis	 e	 design	

moderno,	visando	valorizar	visualmente	a	cidade	mesmo	quando	a	

iluminação	pública	não	está	atuando.

conexões – Um	 dos	 grandes	 problemas	 de	 falhas	 nas	 redes	 de	

iluminação	pública	são	as	conexões.	Com	a	execução	dos	projetos	

de	eficiência	energética,	todas	as	conexões	podem	ser	substituídas	ou	

revisadas,	gerando	uma	economia	significativa	devido	à	redução	da	

quantidade	de	manutenções.

RecadastRamento – Juntamente	 com	 a	 execução	 do	 projeto	

é	 realizado	o	 recadastramento	dos	pontos	de	 iluminação	pública.	

O	 planejamento	 prévio	 deste	 recadastramento	 e	 a	 implantação	

de	um	 sistema	de	 gestão	de	 iluminação	pública	 é	 uma	 excelente	

solução	 para	 obter	 mais	 um	 benefício	 após	 a	 eficientização.	 As	

equipes	 que	 vão	 a	 campo	 realizar	 as	 trocas	 têm	 a	 obrigação	 de	

registrar	 todos	 os	 equipamentos	 novos	 que	 são	 implantados	 no	

ponto	 com	 o	 detalhamento	 de	 suas	 características,	 como	 tipo	 de	

equipamento,	 potência,	 fabricante,	 lote	 de	 fabricação,	 etc.	 Isto	

dará	a	rastreabilidade	para	realizar	a	gestão	eficiente	da	IP	após	o	

projeto.	Muitas	 prefeituras	 e	 concessionárias	 também	 optam	 pelo	

georreferenciamento	 dos	 pontos	 e,	 nesta	 oportunidade,	 pode	 ser	

realizado	este	levantamento.

Substituições de lâmpadas em projetos de eficiência 
energética em IP 

	 Os	 projetos	 de	 melhoria,	 visando	 ao	 aumento	 da	 eficiência	

energética,	são	os	mais	difundidos	e	mais	solicitados	para	a	implantação.	

Com	 o	 objetivo	 de	manter	 ou	 aumentar	 o	 fluxo	 luminoso	 existente	

no	sistema	de	IP,	com	a	menor	potência	possível,	além	de	facilitar	o	

entendimento	 e	 padronizar	 as	 substituições,	 foi	 criada	 uma	 tabela	

com	sugestões	de	substituição	para	a	lâmpada	existente	e	a	respectiva	

alternativa	de	lâmpada	eficiente,	conforme	observado	a	seguir:

	 Para	 facilitar	 o	 entendimento	 e	 criar	 uma	 padronização	 nas	

substituições,	foi	criada	uma	tabela	com	o	tipo	de	lâmpada	existente	e	

a	alternativa	de	lâmpada	eficiente,	conforme	a	seguir:

	 Outras	 substituições	 são	 possíveis	 desde	 que	 haja	 ganhos	 na	

redução	da	potência	e	consequente	redução	do	consumo	de	energia	

elétrica,	 bem	 como	 atendimento	 aos	 índices	mínimos	 estabelecidos	

pela	norma	ABNT	NBR	5101	–	Iluminação	Pública.

Como realizar projetos de eficiência energética em IP e 
as formas de financiamento

	 Os	municípios	com	interesse	em	realizar	os	projetos	de	eficiência	

energética	 em	 iluminação	 pública	 têm	 a	 possibilidade	 de	 realizar	 a	

troca	com	recursos	próprios	ou	por	linhas	de	financiamento	em	que	a	

mais	utilizada	e	conhecida	é	o	programa	Reluz	da	Eletrobrás.

	 Para	obter	o	financiamento	por	meio	deste	programa,	os	municípios	

deverão	 dirigir-se	 diretamente	 à	 concessionária	 de	 energia	 elétrica,	

quando	então	iniciam	os	contatos,	negociação	e,	por	fim,	a	apresentarão	

da	solicitação	do	financiamento	à	Eletrobrás.	Os	recursos	são	obtidos	

pela	linha	de	crédito	de	Reserva	Global	de	Reversão	(RGR),	conforme	

orientações	do	Manual	de	Instruções	do	Programa	Reluz.

	 O	 financiamento	 da	 Eletrobrás	 será	 de	 até	 75%	 do	 valor	 total	

do	 projeto.	Os	 25%	 restantes	 deverão	 constituir	 a	 contrapartida	 das	

prefeituras	ou	concessionárias.
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Projetos de melhoria

	 O	primeiro	passo	é	a	realização	de	um	pré-diagnóstico	do	sistema	

atual	com	a	estimativa	do	número	de	pontos	e	seu	detalhamento.	Para	

isso,	o	ideal	é	que	se	tenha	um	cadastro	de	pontos	atualizado.	Então	é	

feita	a	avaliação	inicial	da	viabilidade	do	projeto	e	sua	relação	benefício/

custo.

	 O	 diagnóstico	 do	 sistema	 atual,	 caso	 não	 exista,	 é	 feito	 pelo	

levantamento	 de	 campo	 dos	 pontos	 de	 IP.	O	 ideal	 é	 que	 seja	 feito	

um	estudo	caso	a	caso	de	cada	tipo	de	via	para	a	aplicação	da	nova	

iluminação	 visando	 adequação	 à	 NBR	 5101	 –	 Iluminação	 Pública,	

correção	 de	 iluminação	 deficiente	 ou	 da	 melhoria	 dos	 benefícios,	

utilizando	 a	 lâmpada	 de	 menor	 potência	 permitida	 para	 obtenção	

de	bons	resultados.	A	definição	das	substituições	deve	ter	por	base	as	

tabelas	com	as	alternativas	de	lâmpadas	eficientes.

	 Juntamente	com	a	concessionária	no	projeto	que	será	apresentado,	

contendo	informações	gerais,	como	o	local	da	execução	responsável	

pelo	 projeto,	 detalhamentos,	 metas	 e	 benefícios	 esperados	 para	 a	

prefeitura,	 concessionária	 e	 sociedade,	 etc.	 Inclui-se	 no	 projeto	 os	

planejamentos	e	os	prazos	para	a	execução	do	projeto.	É	estabelecido	o	

cronograma	físico	e	financeiro.	

	 Devem	 ser	 definidas	 as	 especificações	 técnicas	 detalhadas	 de	

materiais	que	serão	utilizados	no	projeto,	caso	não	haja.	Outro	ponto	

fundamental	 é	 a	 utilização	 de	 um	 manual	 de	 procedimentos	 de	

instalação	e	manutenção	de	 iluminação	pública.	Estes	padrões	serão	

utilizados	antes,	durante	e	após	a	execução	do	projeto	sendo	importante	

instrumento	para	a	gestão	da	IP.

	 Estando	o	projeto	aprovado,	inicia-se	a	fase	de	elaboração	de	editais	

para	a	aquisição	dos	materiais,	contratação	de	mão-de-obra	(podendo	

esta	 ser	com	o	 fornecimento	de	materiais),	apoio	operacional,	etc.	É	

fundamental	um	edital	para	aquisição	de	materiais	bastante	detalhado,	

contendo	 as	 especificações	 técnicas	 e	 o	 sistema	 de	 controle	 de	

qualidade	 preferencialmente	 por	meio	 da	 inspeção	 de	 recebimento.	

A	baixa	qualidade	dos	materiais	pode	comprometer	 todas	as	demais	

etapas	do	processo.	Da	mesma	forma,	a	especificação	dos	serviços	de	

substituição	dos	pontos	deve	ser	cuidadosamente	elaborada	a	fim	de	

garantir	as	condições	de	segurança	nos	locais	de	trabalho	e	a	correta	

instalação	dos	equipamentos	que	garantirá	a	qualidade	de	iluminação	e	

a	baixa	manutenção	ao	longo	do	tempo.

	 Na	 etapa	 da	 execução	 são	 realizadas	 as	 substituições	 dos	

equipamentos	 atuais	 a	 vapor	 de	 mercúrio	 ou	 tecnologias	 menos	

eficientes,	por	lâmpadas	mais	eficientes	a	vapor	de	sódio,	vapor	metálico	

e	tecnologias	mais	eficientes.	Atualmente,	recomenda-se	a	substituição	

de	todo	ponto	de	iluminação	que	compreende	a	lâmpada,	luminária,	

braço,	equipamentos	auxiliares,	como	reator,	relé	fotoelétrico,	fiação,	

etc.	 Durante	 a	 execução	 é	 importante	 a	 fiscalização	 dos	 serviços	

executados,	visando	à	correta	instalação	por	intermédio	do	transporte	

correto	 dos	 materiais,	 montagem,	 ângulo	 de	 instalação	 adequado,	

conexões	perfeitas,	etc.	

	 A	fase	final	do	projeto	é	a	avaliação	dos	resultados	e	elaboração	do	

relatório	final,	contendo	detalhadamente	 todas	as	etapas	executadas,	

supervisões	realizadas,	conforme	os	relatórios	parciais	e	com	os	objetivos	

e	 metas	 pretendidas	 e	 as	 realmente	 alcançadas.	 Neste	 momento,	

também	deve	ser	apresentado	o	cadastro	final	contendo	todos	os	pontos	

de	iluminação	após	a	execução	do	projeto.

Projetos de expansão 
	 Conforme	 já	 abordado	 anteriormente	 no	 capítulo	 de	 projeto,	 a	

expansão	deve	ser	feita	por	meio	de	um	projeto	que	leva	em	conta	a	

eficiência	dos	equipamentos	a	serem	utilizados,	pois	é	menos	oneroso	

realizar	o	projeto	correto	e	com	parâmetros	de	eficiência	no	primeiro	

momento	do	que	refazê-lo	posteriormente.

	 Neste	 caso,	 de	 projetos	 de	 expansão,	 também	 é	 possível	 obter	

financiamento	via	Programa	Reluz.

Procedimentos e etapas

	 Primeiro	devem	ser	definidas	as	áreas	prioritárias	a	serem	iluminadas	

e	 verificam-se	 as	 condições	 de	 fornecimento	de	 energia	 elétrica	 das	

áreas	selecionadas.	Neste	tipo	de	projeto,	é	possível	financiar	também	

a	 instalação	 de	 equipamentos	 de	 rede	 de	 distribuição	 de	 média	 e	

baixa	tensões	necessários	para	a	implantação	da	iluminação	pública.	

A	seguir	é	elaborado	o	projeto	de	expansão	incluindo	as	redes	de	MT	

e	BT	(quando	necessário).	O	passo	seguinte	é	o	projeto	luminotécnico	

de	acordo	com	a	norma	ABNT	NBR	5101	–	 Iluminação	pública	e	a	

definição	 e	 elaboração	 das	 especificações	 técnicas	 dos	 materiais.	

Devem	 ser	 apresentadas	 as	 tabelas	 com	 o	 sistema	 a	 ser	 instalado	 e	

orçamento,	assim	como	os	cronogramas	físico	e	financeiro	do	projeto.

Projetos de iluminação esportiva eficiente
Procedimentos e etapas

	 Os	 projetos	 devem	apresentar	 as	 informações	 gerais,	 objetivos	 e	

informações	 detalhadas	 com	 a	 quantidade	 de	 pontos,	 características	

dos	 materiais,	 tipo	 de	 esporte	 praticado	 em	 cada	 área,	 iluminância	

média	e	uniformidade	pretendida,	bem	como	o	projeto	luminotécnico	

detalhado	e	a	metodologia	de	cálculo	utilizada.	No	caso	de	projetos	

de	 iluminação	 esportiva,	 deve	 ser	 utilizada	 a	NBR	 8837.	 Caso	 haja	

necessidade,	deve	ser	elaborado	o	projeto	de	expansão	 incluindo	as	

redes	de	MT	e	BT.	Devem	ser	apresentadas	as	tabelas	com	o	sistema	a	

se	instalado	e	orçamento,	assim	como	os	cronogramas	do	projeto.

Projetos de iluminação especial
	 O	 objetivo	 destes	 projetos	 especiais	 que	 envolvem	 a	 eficiência	

energética	é	a	 iluminação	de	destaque,	 valorizando	os	monumentos	

relevantes	das	cidades.	Sítios	de	importância	histórica,	cultural,	artística,	

entre	outros,	criam	uma	cultura	de	aproveitamento	e	valorização	dos	

espaços	no	período	noturno	que	favorecem	o	comércio	e	o	turismo	das	

cidades.	Para	os	moradores	das	cidades,	aumenta-se	a	auto-estima	e	o	

sentimento	de	valorização	do	local	quem	que	vivem.

Procedimentos e etapas 

	 Da	mesma	forma	que	os	demais	projetos,	primeiro,	há	a	definição	



26

A
po

io

O Setor Elétrico / Julho de 2009

* 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).

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
Confira todos os artigos deste fascículo em www.osetoreletrico.com.br

Dúvidas, sugestões e comentários podem ser encaminhados para o e-mail 
redacao@atitudeeditorial.com.br

De
se
nv
ol
vi
me
nt
o 
da
 I
lu
mi
na
çã
o 
Pú
bl
ic
a 
no
 B
ra
si
l das	 áreas	 e	 monumentos	 a	 serem	 iluminados	 e	 as	 condições	 de	

fornecimento	de	energia	elétrica.	Neste	tipo	de	projeto,	muitas	vezes	não	

é	possível	o	enquadramento	na	ABNT	NBR	5101	que	não	define	valores	

mínimos	ou	recomendáveis.	Dessa	forma,	recorremos	normalmente	a	

publicações	da	CIE,	IESNA	ou	outros	organismos	internacionais.	Caso	

haja	necessidade,	elabora-se	o	projeto	para	reforço	da	rede	elétrica.	O	

passo	seguinte	é	a	definição	e	elaboração	das	especificações	técnicas	

dos	materiais.

Projetos de inovação tecnológica

	 Estes	 projetos	 devem	 levar	 em	 conta	 as	 novas	 tecnologias	 e	

processos	que	estão	sendo	introduzidos	na	Iluminação	Pública.	Seguem	

os	 mesmo	 padrões	 dos	 projetos	 apresentados	 anteriormente	 com	 o	

diferencial	 da	 avaliação	 do	 impacto	 da	 inovação	 para	 a	 eficiência	

energética	e	o	segmento	de	IP.

Casos de sucesso

	 O	projeto	a	seguir	foi	avaliado	antes	e	depois	de	sua	execução	e	

será	tema	do	próximo	capítulo,	que	tratará	da	avaliação	dos	sistemas	de	

iluminação	pública.	Este	projeto	demonstra	a	diferença	da	qualidade	da	

iluminação	pública	antes	de	torná-lo	eficiente	e	após	a	“eficientização”.

Antes, a utilização de 
lâmpadas a vapor de 
mercúrio de 80 W em 
luminárias abertas e após a 
substituição por lâmpadas 
a vapor de sódio de 70 W 
em luminárias fechadas.

Antes

Depois

Antes, a iluminação com lâmpadas a vapor de mercúrio de 250 W em 
luminárias obsoletas e, após, a substituição por lâmpadas a vapor de sódio 
de 150 W em luminárias eficientes.

	 A	 substituição	 mostrada	 a	 seguir	 evidencia	 a	 melhoria	 não	

somente	 da	 iluminação	 da	 via,	 mas	 também	 do	 passeio	 para	

pedestres.	 Foi	 executada	 na	 cidade	 de	 Porto	 Alegre	 (RS)	 como	

piloto	em	uma	via	arborizada.

	 Outro	 exemplo	 de	 eficiência	 que	 gera	 excelente	 resultado	

na	 substituição	de	ponto	 em	alturas	 elevadas,	 que	utilizam	duas	

lâmpadas	a	vapor	de	sódio	de	400	W	por	luminária	e	podem	ser	

substituídas	 por	 uma	 lâmpada	 de	 alto	 fluxo	 da	mesma	 potência	

por	luminária.	O	segredo	desta	substituição	é	o	alto	desempenho	

da	 luminária,	 seja	 tanto	 na	 questão	 do	 rendimento	 quanto	 na	

distribuição	 fotométrica	 adequada,	 que	 não	 era	 obtida	 com	 o	

equipamento	existente.	Com	a	substituição	dos	reatores	por	outros	

com	 perdas	 elétricas	 menores,	 também	 é	 possível	 obter	 ganhos	

ainda	 maiores.	 Além	 da	 redução	 de	 mais	 de	 50%	 no	 consumo	

de	 energia	 elétrica	 devido	 à	 substituição	 dos	 equipamentos	 e	

da	 economia	 gerada	 pela	 redução	 na	 quantidade	 de	 materiais	

utilizados,	há	 também	uma	 redução	nas	despesas	 relacionadas	à	

manutenção	do	sistema.

Avenida Farrapos, 
em Porto Alegre (RS): 
redução de mais de 50% 
no consumo e melhoria 
da iluminação.

Melhoria na iluminação foi 
projeto do Programa Reluz, em 
Goiânia (GO)


