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Por Plinio Godoy*

Capítulo XII

Plano mestre de iluminação urbana
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 Chegamos ao capítulo final do nosso curso sobre iluminação 
pública e urbana. Quero aproveitar para contar um segredo: não 
existe iluminação pública. Tudo o que iluminamos em uma cidade é 
iluminação urbana.
 O conceito de iluminação funcional e ambiente está ultrapassado. 
O que temos, sim, é que estudar a cidade, as pessoas que usam esta 
cidade, como as pessoas usam esta cidade, as relações de vivência 
e percepção dos espaços públicos no período noturno, para assim 
desenvolver sistemas coerentes e harmônicos não somente com as 
construções, mas sim com os momentos urbanos.
 Então, fechando esta sequência de capítulos, abordaremos esse 
assunto, a iluminação urbana.

Uma ferramenta poderosa: plano mestre de 
iluminação urbana

 Uma cidade, quando analisada de maneira imediata, é fruto de 
decisões anteriores, que se relacionaram com decisões mais antigas, 
e assim sucessivamente.
 A intenção de arrumar o sistema de iluminação desta 
cidade é interessante e demonstra uma visão de coerência, 
organização e, acima de tudo, planejamento, pois estamos 
lidando com um complexo sistema que acontece em um 
complexo ambiente, o sistema de iluminação urbana no 
ambiente urbano.

Figura 1 – Mapa de sistemas – Plano Mestre de Iluminação de Fortaleza (CE) – Citylights.
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Figura 2 – Imagem aproximada do Plano Mestre de Iluminação de Fortaleza (CE) – Citylights.

 A Figura 1 mostra o exemplo do sistema de iluminação urbana 
desenvolvido para a cidade de Fortaleza, em que se pode perceber 
os vários sistemas entrelaçados.
 O planejamento deve ser estabelecido para dar sequência a 

uma série de ações e investimentos que podem ser desenvolvidos 
em um período grande de tempo, de maneira regionalizada e 
sistêmica, objetivando a evolução do sistema atual para o sistema 
desejado.
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 O plano mestre é, assim, um conjunto de estudos por 
assuntos e por regiões, desenvolvido de maneira a criar 
as soluções não somente tecnológicas, mas também de 
planejamento e caminhos para onde a iluminação da cidade 
pode ser desenvolvida, tendo, desse modo, um norte a ser 
buscado.

O real objetivo de um plano mestre de 
iluminação

 O resultado do plano mestre é composto por uma grande 
pesquisa junto à população para entender os anseios e desejos 
diante da realidade encontrada na cidade no período do 
desenvolvimento do plano.
 Com esta análise, são desenvolvidas propostas e soluções 
para os sistemas de iluminação:

• Para transporte;
• Para pedestres;
• Para valorização;
• De conexão.

 O real objetivo de um plano mestre de iluminação será 
sempre o cidadão. Assim, desenvolvemos as soluções para criar 
um ambiente noturno:

• Seguro

 Um ambiente urbano seguro é fruto de uma série de ações 
do poder público, como iluminação, ações culturais, ações 
econômicas, segurança pública etc.
 A iluminação pode auxiliar bastante na segurança, criando 
um ambiente interessante para o uso noturno, porém, sozinha 
não pode resolver o problema. Se muita luz fosse suficiente 
para resolver a criminalidade, não teríamos problemas durante 
o dia.

• Coerente

 A coerência está na busca de soluções conectadas, 
intermodais, que possam resolver questões múltiplas, 
minimizando investimentos e complementando soluções.
 Com o advento de tecnologias digitais, os sistemas de 
iluminação podem participar de soluções de comunicação 
digital muito importantes para alcançarmos as “cidades 
inteligentes”, o que por si só é assunto para um novo curso 
completo.
 A base da implementação dos sistemas está na coerência 
projetual, buscando minimizar intervenções e investimentos, 
criando sistemas escalonáveis e “à prova de futuro”.

Figura 3 – Imagem aproximada do Plano Mestre de Iluminação de 
Fortaleza (CE) – Citylights.

Figura 4 – Pesquisa de iluminação social, em Vitória (ES) – Citylights.

 A iluminação é percebida quando temos problemas, mesmo 
que muitas vezes não consigamos identificá-los.

• Social

 Trabalhamos com o conceito da “iluminação social”, ou 
seja, desenvolvemos as soluções buscando sempre os anseios da 
população.
 As informações que colhemos para este desenvolvimento são 
obtidas diretamente com vários vetores da sociedade, por meio de 
reuniões temáticas e coordenadas, buscando respostas às questões 
não referentes à luz da cidade, mas sim quanto à sensação das 
pessoas, à necessidade de conexão, de sentimentos de segurança e 
outras muitas questões inerentes ao uso da cidade.

• Desenvolvido

 Um espaço público desenvolvido no seu aspecto da 
iluminação é aquele que cria um ambiente produtivo, seguro, 
que incentive a economia e o turismo, que faça com que o 
cidadão se sinta cuidado e que o poder público tenha a intenção 
de investir de maneira correta, visando seus moradores e 
visitantes.
 É fácil perceber uma cidade desenvolvida, quando a própria 
cidade é vista, apreciada e convivida de maneira natural, quase 
ficando a iluminação despercebida, pois quando temos os 
sistemas funcionando bem, vemos a cidade, as construções, os 
espaços.
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Figura 5 – Análise morfológica e social, em Vitória (ES) - Citylights
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• Ecológico

 Todas as soluções que são desenvolvidas devem obedecer a um 
princípio ecológico, pois os sistemas de iluminação criam impactos 
consideráveis nos ambientes urbanos, como a energia consumida, a 
poluição visual, a obediência dos usos e costumes da população e a 
temporalidade urbana.

Figura 6 - Infografia do plano mestre de Vitória (ES) – Citylights.

Planejamento

 Uma vez desenvolvidos os sistemas, um planejamento de inves-
timentos por sistemas e por região deve ser desenvolvido, dando ao 
município as direções e as estimativas dos cronogramas e investimentos.

Figura 7 – Divisão regional e investimentos para o plano mestre de Vitória (ES) – Citylights.

 São desenvolvidos, também, os estudos de migração tecnológica, 
analisando o sistema existente e o potencial de redução energética:

Migração tecnológica
Elaborando assim os cálculos para todas as vias selecionadas, 
chegando a um sistema proposto  estimado.
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 Tanto a migração tecnológica quanto os sistemas digitais a serem planejados são constantes assuntos discutidos nos municípios, 
principalmente nos certames que visam a implementação de Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Migração tecnológica
Considerando sistema de Dimerização e Telegestão:

Conclusão

Figura 8 – Plano Mestre de Iluminação, em Fortaleza (CE) – Citylights
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FIM

Acompanhe todos os artigos deste fascículo em www.osetoreletrico.com.br
Dúvidas, sugestões e comentários podem ser encaminhados para 

redacao@atitudeeditorial.com.br

* Plinio Godoy é engenheiro eletricista especializado em lighting 
design. É consultor e lighting designer sênior da CityLights.

Figura 9 – Exemplo de solução com multiplataformas. Fonte: Schréder.

Pensando um passo à frente

 Quando uma cidade percebe que há a necessidade de 
“arrumar” a iluminação, estabelecer um sistema coerente, 
planejando as ações e investimentos, quer por necessidade 
de assumir a coordenação da iluminação ou desenvolver um 
plano de ações e objetivos visando a criação de um sistema de 
valores para uma Parceria Público-Privada, temos no Plano 
Mestre de Iluminação Urbana a ferramenta certa.
 Importante é entender que a qualidade da iluminação 
não está somente na quantidade de luz nas vias e calçadas. 
A cidade é um universo mutante, em desenvolvimento 
constante, social e tridimensional, temporal, que é utilizada 
de diferentes maneiras em diferentes momentos.
 A iluminação é uma ferramenta poderosa de coesão 
e desenvolvimento social e deve ser assim considerada, 
provendo muitos benefícios aos cidadãos.
 De posse de um plano mestre, os administradores podem 
estabelecer objetivos claros de sistemas, desenvolver soluções 
técnicas relacionadas, padrões de materiais e níveis de 
investimento.
 Um plano mestre não adentra o projeto executivo, que 
deve ser desenvolvido quando for a intenção de execução, 
pois as mudanças tecnológicas podem definir as melhores 

soluções a serem adotadas.
 Um exemplo de novas tecnologias e soluções são as 
multiplataformas, que utilizam a presença do ponto de luz 
para ampliar a sua utilização através de tecnologia digital.
 Estabelecer a conexão tecnológica com os processos 
administrativos relacionados é uma questão que o 
planejamento deve considerar, pois com a multiplataforma, 
não somente estaremos nos relacionando com a luz, mas 
também com outros sistemas, como segurança, serviços ao 
público e tarifações.
 Devemos perseguir este objetivo, estabelecendo uma 
relação produtiva entre o bom e o rentável, pois somente assim 
conseguiremos criar processos projetuais e de investimentos 
sustentáveis.


