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RESUMO 

 

A iluminação pública foi criada com o objetivo de inibir a criminalidade e com o passar 
do tempo também foi utilizada para valorizar os espaços urbanos. A gestão da 
iluminação pública no Brasil é feita pelos municípios, que assumiram essa 
responsabilidades a menos de duas décadas. Tal gestão municipal realizada nos 
moldes tradicionais, sem auxílio da tecnologia, não entregam um serviço de qualidade 
nem para o meio ambiente, nem para os munícipes. Gerir parque de iluminação é uma 
tarefa complicada porque a iluminação precisa abranger toda a extensão habitável 
dos municípios, é preciso saber se tem pontos apagados, ou com vida útil próximo do 
fim, e até mesmo consumindo acima ou abaixo da expectativa do equipamento. Esse 
acompanhamento é feito manualmente por pessoas no modelo tradicional, que não 
apresentam um resultado satisfatório. O presente trabalho tem por objetivo realizar 
um estudo teórico afim de explanar soluções para o setor de Iluminação pública, que 
tem uma nova demanda com a conscientização da importância da utilização eficiente 
da energia elétrica.  Após criação de normas e de incentivos financeiros, no sentido 
de implantar o melhor uso da energia na IP, os municípios responsáveis por este 
serviço, tem buscado cada vez mais realizar um trabalho em prol de um 
desenvolvimento sustentável da mesma, agregando eficiência energética, agilidade e 
facilidade em sua manutenção, e propiciando segurança à população. Foi abordada a 
importância histórica desde que o fogo foi descoberto pelo homem se tornando 
indispensável para a vida humana, como a iluminação pública chegou ao Brasil e 
como se encontra até o ano de 2018. A telegestão trouxe a inovação para a gestão 
da iluminação pública, onde alia tecnologia, automação e informação para entregar 
um resultado eficiente para as demandas problemáticas do sistema. A redução nos 
tempo do reparo dos equipamentos e no gasto com energia elétrica são uns dos 
benefícios da telegestão. 
 
Palavras-chave: Telegestão; Iluminação Pública; Economia de Energia Elétrica; 
Eficiência energética.  
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ABSTRACT 

 
Public lighting was created with the purpose of inhibiting crime and over time was also 
used to value urban spaces. The management of public lighting in Brazil is done by 
municipalities, which have assumed these responsibilities less than two decades. Such 
municipal management carried out in the traditional way, without the aid of technology, 
do not deliver a quality service for the environment, nor for the residents. Managing 
lighting parks is a tricky task because lighting needs to cover the entire habitable extent 
of the counties, whether it has dots, or end-of-life, and even consuming above or below 
the expectation of the equipment. This monitoring is done manually by people in the 
traditional model, who do not present a satisfactory result. The present work has the 
objective of carrying out a theoretical study in order to explain solutions for the public 
lighting sector, which has a new demand with the awareness of the importance of the 
efficient use of electric energy. After creating standards and financial incentives, in 
order to implement the best use of energy in the IP, the municipalities responsible for 
this service, has increasingly sought to carry out work for sustainable development of 
the same, adding energy efficiency, agility and ease of maintenance, and providing 
security to the population. It was approached the historical importance since the fire 
was discovered by man becoming indispensable for human life, as the public lighting 
came to Brazil and how it is until the year 2018. Telemaintenance brought innovation 
for the management of public lighting, where it combines technology, automation and 
information to deliver an efficient result to the problematic demands of the system. The 
reduction in the time of repair of equipment and in the use of electric power are one of 
the benefits of telemanagement. 
 
Key words: Telemaintenance; Street lighting; Electrical Energy Economy; Energy 
efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Iluminação pública é o nome que se dá a iluminação noturna artificial. Tal 

iluminação foi implantada inicialmente com objetivos principais de inibir a 

criminalidade e de dar mais segurança ao tráfego de veículos e transeuntes e tinha 

como objetivo secundário, proporcionar destaque e valorização da Cidade. 

Telegestão é a gestão e o controle de um processo ou sistema de forma 

automática e à distância. A telegestão foi criada dentro do projeto das cidades 

inteligentes, que tem como conceito ser uma cidade sustentável que utiliza a 

tecnologia para seu processo de planejamento e desenvolvimento. 

O sistema de telegestão na iluminação pública é o monitoramento, em tempo 

real, de toda a iluminação, o que possibilita acompanhamento do consumo de energia 

e vida útil dos equipamentos bem como a identificação instantânea de qualquer tipo 

de falha no sistema. 

Os sistemas inteligentes indicam o avanço da tecnologia, esse avanço é 

primordial para obtenção de melhoria no sistema de funcionamento da iluminação em 

áreas urbanas, significa a otimização da mesma. A telegestão aparece no cenário 

brasileiro como uma inovação tecnológica, de baixo custo para implantação, que 

permite uma maior eficiência e controle dos sistemas de iluminação pública, com isso 

é possível reduzir o tempo de reparo nos pontos apagados, a conta com iluminação 

pública, aumentando assim a eficiência do sistema, isso tudo sem que se tenha que 

investir na substituição dos equipamentos mais ultrapassados. Esta é uma proposta 

que pode ser considerada como ideal para este ramo. 

Um dos problemas enfrentados na área da iluminação pública é o baixo 

investimento em tecnologia, que ocasiona um baixo rendimento dos serviços e um 

maior desperdício de energia e dinheiro público. 

No ano de 2016 foi muito debatida a relação entre iluminação e segurança 

públicas durante as campanhas eleitorais para prefeituras dos munícipios brasileiros, 

principalmente no Rio de Janeiro, e muito se é questionado, por parte da população, 

se de fato a iluminação interfere na pasta da segurança pública. Como já visto 

anteriormente, a iluminação pública foi criada justamente com a finalidade de inibir a 

criminalidade, que na maioria das vezes é praticada no período noturno. A não 

utilização desse sistema como ferramenta para inibir a atuação violenta e para gerar 
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uma maior sensação de segurança para os transeuntes também demostra uma 

deficiência do sistema tradicional. 

Cada vez mais busca-se soluções para gerenciar o gasto de energia, seja 

reeducando os consumidores ou gerando novas tecnologias para automatizar e 

controlar as cargas no sistema, e a telegestão atua nesse sentido, controlando os 

pontos apagados e identificando falhas que são sinalizados em tempo real, 

minimizando o tempo de reparo e diminuindo o desperdício de energia.  

A falta de manutenção e gerenciamento da iluminação são uns dos maiores 

problemas enfrentados pelos municípios, o que ocasiona a precariedade notória do 

serviço que é ofertado para a população. As questões a serem respondidas neste 

trabalho são:  como implantar, gerir, e manter todo o sistema de iluminação pública 

de um município de forma eficaz e eficiente? 

O objetivo geral deste trabalho é mostrar que a tecnologia da telegestão 

aplicada na iluminação pública é uma peça fundamental para auxiliar a melhoria desse 

serviço, gerando benefícios à população, as políticas públicas e ao meio ambiente.  

De modo a alcançar as metas estabelecidas compreendendo melhor o assunto 

abordado, foram definidos alguns objetivos específicos como descrever a iluminação 

pública e os conceitos luminotécnicos, relacionar os equipamentos do parque de IP e 

demonstrar o funcionamento da telegestão no sistema de iluminação pública. 

Este estudo foi desenvolvido através de uma revisão de literatura, a qual será 

realizada consulta em livros nacionais e internacionais, normas, revistas, artigos 

científicos e internet. 

As fontes utilizadas para pesquisa foram livros que falem sobre luminotécnica, 

iluminação elétrica e pública, sistemas de gestão e controle automatizados, em 

idiomas espanhol e português, publicados entre os anos 1990 e 2010, monografias, 

artigos e normas técnicas brasileiras publicadas nos últimos 15 anos. 
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2. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

De acordo com a regulamentação 414 da Agência Nacional de energia Elétrica 

(ANEEL), a Iluminação Pública é o serviço que provê claridade para os logradouros 

públicos, de forma periódica, contínua ou eventual. Caracteriza-se pela iluminação de 

ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, entre 

outras áreas públicas e definidas por meio de legislação específica. 

Uma Iluminação pública de boa qualidade, que atenda as normas e avalie a 

realidade e necessidades da população traz benefícios diretos a todos os setores da 

cidade, beneficiando o comércio, atividades noturnas e valorização dos espaços 

públicos. 

A Associação Argentina de Luminotecnia (AADL), define três objetivos 

principais que a iluminação pública tem que atender, sendo eles: permitir que os 

condutores de automóveis, motocicletas e bicicletas e outros tipos de veículos possam 

atuar com segurança, permitir que os pedestres identifique os perigos, possam se 

orientar, reconheçam outros pedestres e tenham uma sensação de segurança além 

de melhorar a aparência noturna do espaço urbano. E destaca também que as 

necessidades dos pedestres, dos veículos e da aparência noturna são diferentes e 

por isso devem ser avaliada individualmente. 

Sob o ponto de vista constitucional brasileiro, a prestação dos serviços públicos 

de interesse local – nos quais se insere a iluminação pública – é de competência dos 

municípios. Por se tratar, também, de um serviço que requer o fornecimento de 

energia elétrica, está submetido, neste particular, à legislação federal. As condições 

de fornecimento de energia destinado à iluminação pública, assim como ao 

fornecimento geral de energia elétrica, são regulamentadas especificamente pela 

Resolução ANEEL 414/2010.  

Segundo Centrais Elétricas Brasileiras S.A (ELETROBRAS) no ano de 2008, o 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), que é executado 

pela Eletrobrás, fez um levantamento dos dados da iluminação pública no Brasil, e 

chegou ao número de 14,7 milhões pontos de luz, o que equivale a uma potência 

instalada de 2,42GW e um consumo de energia de 10,6TWh por ano. 
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2.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA ILUMINAÇÃO E DA ELETRICIDADE, NO BRASIL E 

NO MUNDO 

 

A história é a ciência que torna possível a compreensão da sociedade e cultura, 

forma perspectiva crítica sobre fenômenos políticos e entendimento sobre os países 

e civilizações. 

Estudando sobre a evolução da iluminação pública encontra-se um paralelo 

entre a mesma e a evolução da humanidade. Portanto, antes de iniciar o tema desde 

trabalho se faz necessária a explanação da origem da iluminação para as sociedade 

bem como os benefícios causados a estes decorrentes de tal descoberta.  

Na pré história os primitivos descobriram que os raios solares ao tocarem nos 

galhos das árvores geravam faíscas e, desta descoberta, passaram a conhecer o fogo 

que no entender dos estudiosos, foi a primeira luz possível de controle da história da 

humanidade. 

Com o aperfeiçoamento da utilização do fogo, os primatas perceberam que os 

pingos das gorduras dos animais assados faziam aumentar a chama. Então, a partir 

daí, passaram a utilizar óleos animais e vegetais para manter o fogo e, 

consequentemente, esta fonte de luz, acesa por mais tempo. 

Durante o desenvolvimento da sociedade é possível correlacionar a iluminação 

pública, em conjunto com a eletricidade, aos conceitos de bem estar, conforto, 

desenvolvimento econômico, aumento no turismo, lazer e segurança pública ao 

possibilitar o reconhecimento de indivíduos, objetos e do espaço público. 

Na Grécia Antiga, quando o filósofo Thales de Mileto, após descobrir uma 

resina vegetal fóssil petrificada chamada âmbar (elektron em grego), esfregou-a com 

pele e lã de animais e pôde então observar seu poder de atrair objetos leves como 

palhas, fragmentos de madeira e penas (PARANÁ, 1998). 

Os estudos de Thales foram continuados por diversas personalidades, como o 

médico da rainha da Inglaterra Willian Gilbert, que, em 1600, denominou o evento de 

atração dos corpos de eletricidade. 

A iluminação pública, de acordo com estudiosos, provavelmente teve origem 

na Inglaterra em 1415 por solicitação dos comerciantes para combater o crime. 
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Mais tarde, no ano de 1662, Paris foi a primeira cidade a ter um serviço público 

de iluminação, o que ocasionou uma nova utilização dos espaços no período noturno 

pela sensação de segurança (VASCONCELLOS et al., 2013). 

Em 1762 a administração da cidade de Nova York instituiu um tributo para que 

a população pudesse contribuir com os serviços de instalação de lampiões, 

pagamento dos empregados de manutenção necessários e o pagamento do consumo 

de óleo.   

Em 1783, o suíço François Pierre Ami Argand colocou um cilindro em volta de 

um queimador, afim de que a fumaça ficasse restrita ao cilindro e ao ar que envolvia 

o mesmo, o que fazia com que a chama durasse muito mais tempo, sendo chamada 

de lâmpada a combustível.  

Nove anos mais tarde, em 1792, as casas passaram a utilizar a iluminação a 

gás, experimento que surgiu com a destilação de carvão fóssil. 

Na primeira metade do século XIX, com a maior utilização do petróleo, o norte 

americano Eldwin Laurentine Drake passou a produzir lâmpadas de querosene que 

era mais barata do que a lâmpada a gás. 

A iluminação pública teve origem no Brasil a partir do século XVIII, quando nos 

momentos de festas e comemorações, a população iluminava as fachadas das casas 

com as velas feitas de sebo e gordura animal. 

Os mais antigos relatos de iluminação pública no Brasil, nos remetem ao século 

XVIII, quando em 1794, no Rio de Janeiro, foram instaladas 100 luminárias a óleo de 

azeite pelos postes da cidade. A partir daí o que se viu foi uma evolução da iluminação 

pública no país, que acompanhou a evolução das fontes de luz (VASCONCELLOS & 

LIMBERGER, 2013).  

O período em que a iluminação pública deu um salto de desenvolvimento foi no 

século XIX, onde algumas cidades brasileiras passaram a ser iluminadas com 

lâmpadas de óleo de baleia e foi quando também iniciou-se a utilização de gás 

produzido a partir de carvão mineral para a iluminação pública. 

A figura 1, de Jean Baptiste Debret (1768-1848), exemplifica a forma que o 

serviço de iluminação pública era executado antes do advento do gás. 
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Figura 1 – Ilustração de dois escravos abastecendo o lampião e 

preparando um candeeiro de quatro mechas para iluminar à noite. 

 

Fonte: Dunlop (1963) 

 

Em 1831, Michael Faraday descobre que a variação na intensidade da corrente 

elétrica que percorre um circuito fechado induz uma corrente em uma bobina próxima. 

Uma corrente induzida também é observada ao se introduzir um ímã nessa bobina. 

Essa indução magnética teve uma imediata aplicação na geração de correntes 

elétricas. Uma bobina próxima a um imã que gira é um exemplo de um gerador de 

corrente elétrica alternada. 

Os geradores foram se aperfeiçoando até se tornarem as principais fontes de 

suprimento de eletricidade empregada principalmente na iluminação. 

Segundo Silva (2014), a cidade do Rio de Janeiro foi a pioneira cidade do Brasil 

a ter iluminação abastecida por gás. Em 1854 a cidade recebeu a instalação do 

primeiro gasômetro, sendo o gás conduzido por 20 quilômetros de encanamento de 

ferro. Tal gasômetro possibilitou a iluminação de algumas ruas da cidade, Rua São 

Pedro e Rua Sabão que foram destruídas com a abertura da Av. Presidente Vargas, 

Rua do Rosário, Rua do Ouvidor, Rua da Direita (atual Primeiro de Março) e o largo 

do Paço (atual praça Quinze de Novembro). 
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No ano de 1859, alguns cientistas começaram a desenvolver estudos com a 

eletricidade, gerando faísca, dando origem a iluminação artificial mais próxima do 

modelo ainda utilizado no século XXI. Thomas Edison, foi o executor deste modelo de 

fonte de luz, criando as lâmpadas incandescentes. 

Em 1875 foi instalado um gerador em Gare du Nord, localizado em Paris, para 

ligar as lâmpadas de arco da estação. 

Em 1879, Dom Pedro II permitiu que Thomas Edison trouxesse ao Brasil seus 

aparelhos e descobertas na utilização da eletricidade para trabalhar na iluminação 

pública. Logo depois inaugurou na Estação Central da Estrada de Ferro Dom Pedro II 

– atual Central do Brasil, localizada no Rio de Janeiro – a primeira instalação de 

iluminação elétrica permanente do país. (FERREIRA, 2009)  

Ainda neste ano, nos EUA, instalaram-se as primeiras luminárias com 

lâmpadas elétricas para atendimento a Iluminação Pública, os sistemas elétricos eram 

utilizados em conjunto com os lampiões.  

Durante o século XIX, foram utilizadas as lâmpadas a gás, em grande 

quantidade. Com o advento da eletricidade iniciou-se o fornecimento de energia 

elétrica, que representou uma nova era para a iluminação pública, todas as luminárias 

deixavam de ter sua fonte de luz a gás e passaram a ser alimentadas pela eletricidade. 

A luz elétrica já era uma realidade dos grandes teatros mundiais. No Brasil a 

cidade de Campos, no Rio de Janeiro, foi a primeira a ter luz elétrica nas ruas, no ano 

de 1883. 

A primeira hidrelétrica do mundo foi instalada em 1886 junto as cataratas do 

Niágara, localizada no leste da América do Norte. 

A grande evolução da eletricidade aconteceu no regime republicano, quando a 

cidade do Rio de Janeiro deixa de ser um município qualquer e passa a ser um distrito 

federal e administrada pelos poderes municipal e federal. Isso acaba gerando conflitos 

nas concessões de serviços públicos, como iluminação e transporte público. 

(ESPECIALIZE, 2013) 

A responsável pelo fornecimento da iluminação era a Société Anonyme du Gaz 

(SAG), empresa belga que mantinha uma relação contratual direta com o governo 

imperial desde a sua fundação em 1886. 
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Em Porto Alegre, no ano 1887 foi criado o primeiro serviço municipal de 

iluminação elétrica, aproveitando a energia elétrica gerada em usina térmica da 

Companhia Fiat Lux. No Rio de Janeiro, criava-se a Companhia de Força e Luz, 

responsável por mais de 100 lâmpadas de iluminação pública.  

Em 1889 os primeiros Watts/hora (W/h) de energia hidrelétrica gerados na 

América Latina foram possíveis graças às águas do Rio Paraibuna, que atravessa a 

Zona da Mata mineira e deságua no litoral fluminense. As turbinas importadas dos 

Estados Unidos giravam pela primeira vez na usina de Marmelos, em Juiz de Fora, 

ocorreu de forma inédita no país a transformação da energia mecânica em elétrica, 

essa foi a primeira hidrelétrica de grande porte do Brasil entra em operação, 

pertencente ao industrial Bernardo Mascarenhas. 

Anos depois, em 1903, no período chamado Primeira República (1889 a 1930), 

é aprovado pelo Congresso Nacional o primeiro documento para disciplinar o uso de 

energia elétrica. As primeiras iniciativas de produção de energia são feitas por grupos 

nacionais com a instalação de pequenas usinas, a maioria térmicas. 

Com a nova República vieram novidades como a criação do Conselho Nacional 

de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), pelo Decreto-lei nº 1.285, de 18 de maio de 

1939, diretamente subordinado à presidência, como órgão de consulta, orientação e 

controle quanto à utilização dos recursos hidráulicos e de energia elétrica, com alçada 

em todo o território nacional. 

No final do século XIX até a década de 1960, a iluminação de vias públicas era 

feita majoritariamente com lâmpadas incandescentes. Em alguns lugares já utilizava-

se as lâmpadas fluorescentes, que prometiam uma luz branca e mais intensa. 

Depois as lâmpadas de vapor de mercúrio (brancas) ganharam espaço na 

iluminação das cidades e, por volta dos anos 1990, as lâmpadas de vapor de sódio 

(amarelas) começaram a iluminar os postes e luminárias.  

A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, institui a Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério das 

Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal, com a finalidade de regular e 

fiscalizar a produção, transmissão e comercialização de energia elétrica, em 

conformidade com as Políticas e Diretrizes do Governo Federal. Constituída a 
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Agência, com a publicação de seu Regimento Interno, ficará extinto o Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE). 

No início do século XXI, a utilização das lâmpadas de vapor de sódio ainda são 

muito utilizadas em virtude do seu baixo custo e da sua maior vida útil em relação as 

lâmpadas de vapor metálico (brancas), que em geral são utilizadas para dar destaque 

a monumentos e vias de maior importância. 

No ano 2000 foi criado o Procel Reluz com objetivo de promover o 

desenvolvimento de sistemas eficientes de iluminação pública e sinalização 

semafórica, bem como a valorização noturna dos espaços públicos urbanos, 

contribuindo para reduzir o consumo de energia elétrica e melhorar as condições de 

segurança nas vias públicas e a qualidade de vida nas cidades brasileiras (MOREIRA, 

2010). 

Segundo a Eletrobras (2013) em 2003 o Governo Federal lançou o programa 

“Luz para todos” com a intenção de fornecer energia elétrica para 12 milhões de 

brasileiros que não tinham acesso ao serviço – a maior parte residente em área rural. 

No ano de 2013 o Programa completou 10 anos e alcançou a marca de 15 milhões de 

pessoas beneficiadas. Nesse mesmo ano, o então secretário-geral da Organização 

das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, enalteceu as conquistas do Programa e 

afirmou que a ação brasileira é um exemplo a ser seguido por todo o mundo. 

Em 2004, foi criado pela Lei 10.848 o Comitê de Monitoramento do Setor 

Elétrico (CMSE), cuja função é acompanhar e avaliar permanentemente a 

continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território 

nacional. Neste mesmo ano, por meio da Lei n° 10.847, foi autorizada a criação da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, 

a EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas 

a subsidiar o planejamento do setor energético. 

A luminária com fonte de luz a LED (brancas), chegou ao Brasil por volta do 

início da década de 2010, porém seu alto custo para importação não tornava sua 

implantação em grande escala viável. 

 Em meados desta mesma década, diversas fábricas de luminárias nacionais e 

estrangeiras passaram a confeccionar as luminárias com fonte de luz a Led em solos 

brasileiros, o que passou a diminuir o custo para sua aquisição. A partir desta 
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iniciativa, as luminárias com fonte de luz a LED se tornaram viáveis e prioritária 

quando o assunto é iluminação pública eficiente. 

 

2.1.1 Evolução das fontes de luz artificiais 

 

Na Pré História o domínio do fogo representou uma grande conquista. O fogo 

serviu para proteger o homem do frio, defende-lo das feras, curar as feridas, melhorar 

a alimentação, cozendo alimentos que outrora não eram comestíveis e, para iluminar 

suas noites.  

Na prática, para o longínquo antepassado gerar a centelha foi um desafio, 

vencido, apelando pelo esfregamento ritmado de materiais diversos e principalmente 

madeira. O processo era, contudo, longo e trabalhoso fazendo com que a 

conservação das chamas fosse tarefa fundamental, implicando em graves penas para 

a negligência. (GASPAROTO, 2013) 

Durante muitos séculos a evolução dos equipamentos para iluminação se 

limitavam na criação de objetos que melhorariam a forma de iluminar os ambientes, 

que possibilitasse uma melhor distribuição da luz, mas a fonte da luz artificial era 

sempre o fogo. Abaixo elenca-se os principais equipamentos que possibilitavam o 

melhor aproveitamento do fogo na iluminação dos espaços. 

As lucernas, objetos redondos com um furo profundo, que inicialmente eram 

feitas com pedras que já possuíam cavidades naturais, aparecem como primeiro 

equipamento luminotécnico, servindo como suporte para que o homem pudesse se 

locomover com o fogo, e ainda adicionar combustíveis, extrato de frutas e gordura 

animal, para manter a chama acesa e forte. 

Amorfa, tosca e pesada, a primeira lucerna de pedra foi o arquétipo de 

aparelhos que marcam, por incontáveis milênios, a história da iluminação artificial na 

era do “homem-luz”. 

As Tochas, que assim como as lucernas serviam inicialmente como lanternas 

e eram móveis. Foi na Grécia antiga que se teve o primeiro relato de utilização das 

tochas para a iluminação pública como relata Bonali (2001). 

“Nos indefinidos albores da história antiga, a tocha pioneira sobrevive, embora 

o seu uso se torne sempre menos móvel e sempre mais fixo, iluminando grandes 

áreas, foros públicos e anfiteatros como em Roma, o circo Máximo e o Coliseu”. 
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O castiçal nasceu por força de intuições de ordem prática quando, em tempos 

muito remotos, os homens perceberam que quanto mais alta fosse a fonte luminosa, 

tanto mais amplo seria o espaço iluminado. Na ponta de cada castiçal tinha uma 

lucerna, que era onde se colocava os combustíveis e protegiam a chama. 

Estima-se que as primeiras velas embrionais devem ter surgido por volta de 

2.000 anos Antes de Cristo (A.C.). Inspiradas provavelmente na função de mecha 

vegetal usada nas lucernas, uns cordões de cânhamos foram revestidos com breu, 

logo endurecida. 

Os candelabros surgiram como a evolução dos castiçais, eles se tornaram mais 

úteis a sociedade da época, pois tinham maior altura e comportavam mais fontes 

luminosas, as velas. 

As primeiras lâmpadas flutuantes remontam à história antiga, mas continuam a 

ser de muito uso, seja na liturgia da igreja católica, seja no campo laico nos séculos 

XIV e XV. 

As lamparinas à base de óleos animais e/ ou vegetais tinham o mesmo princípio 

de funcionamento das antigas lucernas, porém não mais eram feitas de pedra, barro 

ou metal, eram feitas de vidro, que protegia a chama do vento e eram peças fixas nas 

ruas das cidades. 

As lâmpadas Argand, que foram desenvolvidas pelo suíço François Pierre Ami 

Argand no ano de 1783, eram uma espécie de queimador à óleo, uma lâmpada a 

combustível. Ela era composta por um pavio que ficava ao centro de uma chaminé de 

vidro, por onde passava uma corrente de ar ascendente que auxiliava a combustão. 

(BROX, 2010) 

As lâmpadas à gás, criadas pelo escocês Willian Murdoch no ano de 1792, 

tinham a estrutura bem parecida com a da lâmpada Argand, porém a chama era 

alimentadas pelo gás gerado através da destilação do carvão fóssil. 

As lâmpadas de arco voltaico, inventada pelo químico britânico Humphry Davy 

em de 1802, também são conhecidas como lâmpadas Davy, eram compostas de 2 

filamentos de carbono colocados separadamente entre dois polos de uma bateria, que 

gerava um arco de luz. 
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No desenvolvimento das lâmpadas incandescentes Humphry Davy também 

deu sua colaboração quando observou que na passagem de corrente elétrica por um 

resistor, o mesmo aquece e gera uma luminosidade.  

Depois dessa descoberta de Humphry muitas tentativas de se fazer uma 

lâmpada foram desenvolvidas por diversos cientistas e pesquisadores. A primeira 

versão comercial foi patenteada pelo empresário Thomas Edison no ano de 1879. 

A lâmpada de Edison era composta inicialmente por filamentos de carbono 

colocados dentro de uma capsula de vidro que quando submetidos a eletricidade 

aqueciam e incandesciam emitindo luz. 

No ano de 1909, as lâmpadas incandescentes tem seus filamentos substituídos 

de carbono para tungstênio, e do seu bulbo tem o ar retirado e são adicionados os 

gases nitrogênio e argônio.  

As lâmpadas halógenas foram criadas no início do século XX, seu 

funcionamento se dá através de um processo químico gerado através da captura por 

gases inertes e halogênio presentes no bulbo durante o processo de evaporação de 

parte do filamento, que é composto de tungstênio, tal processo resulta em 

luminosidade. 

As lâmpadas fluorescentes, surgiram durante a década de 1930, são 

compostas por um tubo de vidro transparente, revestido no seu interior com de pó 

fluorescente, por um par de elétrons nos seus extremos, um gás de baixa pressão e 

mercúrio (COSTA, 2006).  

Seu funcionamento se dá quando energizada, estabelece uma diferença de 

potencial entre os eletrodos gerando uma corrente elétrica, que é conduzida pelos 

gases, fazendo com que haja a emissão de radiação ultravioleta. Essa radiação é 

invisível a olho nu. Porém quando entra em contato com o pó que reveste o tubo da 

lâmpada, é convertida em luz visível. 

Segundo Silva (2014) as chamadas lâmpadas à vapor ou lâmpadas de 

descarga, também surgiram durante a década de 1930 e podem ser de vapor de sódio, 

de mercúrio ou metálico.  

Nas lâmpadas de vapor de sódio, a luz é obtida através da descarga de gás 

que acontece em um tubo de arco entre dois elétrodos após a ignição. A condutividade 
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elétrica é estabelecida pelos componentes de enchimento ionizados. Os elétrodos são 

alimentados para um tubo de descarga fechado.  

Durante a descarga de gás, os aditivos (iodetos metálicos) e o mercúrio são 

excitados pelo fluxo da corrente e emitem a energia de excitação sob a forma da sua 

radiação característica. A mistura dos diferentes componentes de radiação produz a 

tonalidade e as propriedades de reprodução de cor desejadas. O mercúrio é 

completamente vaporizado no estado de funcionamento. Seu acionamento acontece 

por meio de um reator e um ignitor que eleva a tensão até 4.500 Volts (TEIXEIRA, 

2004). 

As lâmpadas de vapor de mercúrio foram inventadas em 1931, é composta por 

dois invólucros, um interno, chamado bulbo, que é produzido em quartzo e um externo 

de vidro borossilicato, a emissão de luz ocorre com a descarga elétrica entre dois 

eletrodos que ficam em uma atmosfera de alta pressão composta pelo gás argônio e 

uma pequena parcela de mercúrio. A luz emitida tem aparência branca-azulada e as 

lâmpadas de vapor de mercúrio precisam de um reator para controlar a corrente 

elétrica que é conduzida pela lâmpada. 

A lâmpada de descarga mista combina duas fontes de luz em uma só, o 

filamento de tungstênio da lâmpada incandescente incorporado ao bulbo e ligado em 

série com o tubo de descarga da lâmpada de mercúrio. A luz emitida contém radiações 

azuladas oriundas do arco elétrico do filamento de tungstênio e radiações vermelhas 

do tubo de descarga. O filamento de tungstênio limita a corrente elétrica do bulbo e 

elimina a necessidade do uso de reator, assim é possível alimentar diretamente na 

tensão de 220V. 

As lâmpadas de vapor metálico, são consideradas como a “evolução das 

lâmpadas de mercúrio”, porque as duas possuem praticamente as mesmas 

características, a única diferença entre elas é que no bulbo da lâmpada de vapor 

metálico são adicionados os metais índio, tálio e sódio, que juntos modificam o 

espectro das irradiações, possibilitando a emissão dos fótons nas três cores primárias: 

vermelho, verde e azul, a variação das proporções dos metais possibilita a produção 

de lâmpadas com temperaturas de cor entre 3.000K e 7.000K. 

Tal diferença proporciona o aumento da eficiência luminosa de 60lm/W nas 

lâmpadas de mercúrio para 80lm/W nas lâmpadas de descarga, deixando-a atrás 
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apenas das lâmpadas de vapor de sódio e das lâmpadas com fonte de luz a LED, que 

proporcionam uma eficiência luminosa sempre a cima de 90lm/W. 

A luz elétrica não tem muita trajetória, pode-se dizer que ela tem um ciclo de 

vida, e este ciclo foi revolucionado com a descoberta dos leds no campo da 

iluminação. (AADL, 2001) 

O LED é um diodo condutor, tipo bipolar, que quando energizado por uma 

corrente elétrica, emite uma luz visível ao olho humano. Ele foi desenvolvido no ano 

de 1962 pelo engenheiro Nick Holoniak Jr..  

 

Figura 2 – Ilustração da evolução da eficiência luminosa de acordo com o tipo 

de iluminação. 

 
Fonte: Mega 8 (2014) 

 

No ano da sua criação as lâmpadas de led só emitiam luz na cor vermelha e 

com uma baixa intensidade luminosa. Alguns anos mais tarde foi descoberta a 

emissão de luz também nas cores amarelo e verde, assim que foram descobertas a 

emissão de luz nessas cores os LED’s foram empregados em massa nos semáforos 

de trânsito. (ROSITO, 2009) 

Na década de 1990, o japonês Shuji Nakamara desenvolveu o led que emitia a 

luz na cor azul e a partir daí foi possível gerar o led branco com a junção das três 

cores primárias: o vermelho, verde e azul. Com a descoberta do led com emissão de 

luz branca, passou a ser utilizado em grande escala na iluminação pública. 
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O LED é uma fonte de luz que não produz radiação infravermelha, reduzindo a 

produção de calor, ele oferece a capacidade personalizar sua temperatura de cor a 

partir da dopagem do diodo no momento de sua fabricação. Podendo assim fornecer 

temperatura de cor entre 2700° K e 6500° K e até mesmo a luz dinâmica RGB. 
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3. CONCEITOS E GRANDEZAS 

 

Este capítulo faz uma revisão das principais grandezas usadas no estudo da 

iluminação, com foco na sua importância para os sistemas de IP. Além disso, discute-

se o funcionamento da resposta visual humana diante de diferentes condições de 

luminosidade. Essa resposta deve ser levada em consideração especialmente no 

caso de projetos luminotécnicos de IP, visto que se aplicam a ambientes externos que 

receberão iluminação no período noturno, ou seja, em condições de baixa luminância. 

Assim, o conhecimento desses conceitos é essencial para a avaliação e elaboração 

do projeto, neste caso, a percepção visual é diferente da iluminação de interiores.  

 

3.1 GRANDEZAS FÍSICAS E NOÇÕES DE FOTOMETRIA  

 

As grandezas físicas utilizadas em iluminação são ponderadas pela percepção 

humana da luz, ou seja, pela resposta do sistema visual às radiações 

eletromagnéticas na faixa do espectro visível. A fotometria preocupa-se com o estudo 

e a medição da radiação eletromagnética apenas nessa faixa, que se limita aos 

comprimentos de onda entre 380nm e 780nm.  

São definidas neste tópico as seguintes grandezas: intensidade luminosa, fluxo 

luminoso, iluminância, luminância, eficácia luminosa, refletância, índice de reprodução 

de cor e temperatura de cor correlata. Uma discussão mais aprofundada sobre cada 

uma delas pode ser vista em Simons e Bean (2001), Costa (2006) e Moreira (1999).  

Com a evolução da humanidade foram desenvolvidas algumas teorias para 

descrever a luz: teoria corpuscular, de Isaac Newton; teoria ondulatória, de Christiaan 

Huygens; teoria eletromagnética, de James Clerk Maxwell; teoria quântica, de Max 

Planck, e a teoria unificada de Louis de Broglie e Werner Heisenberg, que tinha como 

ideia que o movimento de um elemento de massa tem associado a ele um 

comprimento de onda; e é impossível determinar, simultaneamente, todas as 

propriedades que são distintas de uma onda ou um corpúsculo. (IESNA, 2000) 

Para a literatura, luz é definida como uma fonte de radiação que emite ondas 

eletromagnéticas em diferentes comprimentos e apenas algumas ondas são visíveis 

ao olho humano e a cada faixa de comprimento, compreendidos entre 380 e 780 

nanômetros, são associados a uma cor. 
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Quadro 1 - Coordenadas UTM das extremidades do polígono 

 

Fonte: Garcia (1996) 

 

  As ondas que são abaixo de 380nm são chamadas de radiação ultravioleta 

então, as ondas acima de 780nm são chamadas de radiação infravermelho. (GARCIA, 

1996) 

 

3.1.1 Intensidade Luminosa (I)  

 

A intensidade luminosa é a grandeza fundamental do Sistema Internacional de 

unidades (SI) para a iluminação. Consiste em uma grandeza biofísica, ou seja, 

incorpora a reação biológica ao fenômeno físico medido, neste caso, a percepção 

humana para a visão da luz.  

Essa peculiaridade torna o estudo das grandezas fotométricas complexas. A 

intensidade luminosa pode ser entendida como energia luminosa projetada numa 

direção a partir de uma determinada posição. É uma grandeza vetorial, o que conduz 

à noção de um “vetor luminoso emitido por uma fonte”. Sua unidade, no SI, é a candela 

(cd).  

A medição da intensidade luminosa pressupõe que a fonte de luz seja 

puntiforme. Embora na prática as fontes de luz não sejam puntiformes, elas podem 

ser consideradas como um ponto quando observadas a certa distância. Segundo 

COSTA (2006), para medições de intensidade luminosa, as recomendações são de 

que a distância de medição seja pelo menos cinco vezes maior do que a maior 

dimensão da lâmpada.  
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A intensidade luminosa é definida matematicamente como o limite da razão 

entre o fluxo luminoso (φ) através de um ângulo sólido (ω) em torno de uma direção 

e o valor desse ângulo sólido, quando este tende para zero, a equação 1 abaixo:  

 

𝐼 =  lim
∆ →

∆φ

∆ω
=  

𝑑φ

𝑑ω
 

 

Onde: 

I = intensidade luminosa, dada em candelas (cd);  

φ = fluxo luminoso, em lumens (lm);  

ω = ângulo sólido, medido em esterradiano ou esferorradiano (sr). 

 

A ideia de ângulo sólido, tridimensional, é semelhante ao conceito de ângulo 

plano. Enquanto a medida de um ângulo plano, em radianos, é definida como a razão 

entre o comprimento do arco e o raio da circunferência, o ângulo sólido (ω), de forma 

análoga, é definido como a razão entre uma área (A) situada na superfície de uma 

esfera e o quadrado do raio (R) dessa esfera, conforme a equação 2 abaixo: 

 

ω =  
𝐴

𝑅
 

 

Onde: 

ω = ângulo sólido, medido em esterradiano ou esferorradiano (sr); 

A = área da superfície de uma esfera (m²); 

R = raio da esfera (m). 

 

A figura 3 fornece uma visualização dos conceitos de ângulo sólido e 

intensidade luminosa. Observa-se, pela figura, a ocorrência de emissão de um fluxo 

luminoso (φ) pela lâmpada, que flui pelo interior do ângulo sólido (ω). Quando este 

ângulo tende para zero, tem-se o vetor intensidade luminosa apontando radialmente 

para fora da fonte luminosa. 
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Figura 3 – Ilustração do ângulo sólido, intensidade luminosa e fluxo luminoso 

 

Fonte: Ryer (1998); Marques (2006) 

 

É comum representar a distribuição da luz emitida por uma fonte luminosa 

através de curvas fotométricas ou curvas de distribuição de intensidade luminosa. A 

medição de intensidade luminosa e a obtenção das curvas fotométricas podem ser 

realizadas através de um goniofotômetro. (MARQUES, 2006) 

 

3.1.2 Fluxo Luminoso (φ)  

 

O fluxo luminoso é uma grandeza derivada da intensidade luminosa. É toda a 

energia radiante na forma de luz emitida por uma fonte luminosa em todas as direções, 

por unidade de tempo. O fluxo luminoso está contido no fluxo radiante. Entende-se 

por fluxo radiante toda a radiação emitida por uma fonte, que pode abranger todo o 

espectro eletromagnético. O fluxo luminoso, no entanto, limita-se apenas à energia 

radiante compreendida na faixa do espectro visível, ou seja, radiações com 

comprimentos de onda entre 380nm e 780nm. Sua unidade, no SI, é o lúmen (lm) e 

sua medição pode ser feita com uma esfera integradora de Ulbricht ou goniofotômetro.  

Sendo energia luminosa emitida por unidade de tempo, o fluxo luminoso tem 

dimensão de potência. Pode ser entendido como uma potência luminosa emitida em 

todas as direções a partir de uma fonte. Entretanto, ao passo que o fluxo radiante é 

medido em watts, o fluxo luminoso é expresso em uma unidade diferente, lumens. 

Essa diferença se justifica pelo fato de o fluxo luminoso estar associado ao estímulo 

que provoca na visão humana, ou seja, inclui apenas o fluxo radiante capaz de causar 
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sensibilidade visual nas células especializadas contidas na retina do olho humano. 

Matematicamente, o fluxo luminoso é definido segundo a equação 3: 

 

∅ = 𝑘
𝑑∅ (λ)

𝑑λ
 . 𝑉(λ). 𝑑𝛾 

 

Onde:  

∅
 = distribuição espectral do fluxo radiante (W/nm); 

𝑉(λ) = eficácia luminosa espectral para a visão humana; 

𝑘   = valor do watt-luminoso (683 lm/W); 

λ  = comprimento da onda; 

∅ = fluxo luminoso (lm).  

 

A equação 3 mostra que o fluxo luminoso é uma grandeza derivada do fluxo 

radiante (φe) que é medido em watts pela avaliação da radiação de acordo com a 

resposta do olho humano. O termo 
∅ ( )

  representa toda a distribuição espectral de 

potência emitida pela fonte luminosa, enquanto V (λ) está associada a uma curva de 

sensibilidade do sistema visual às radiações, ou seja, V (λ) pondera a radiação total 

emitida por uma fonte pela curva de sensibilidade da visão humana aos comprimentos 

de onda. Os limites de integração correspondem à limitação de sensibilidade da visão 

humana, ou seja, o intervalo do espectro visível (380 a 780nm). A constante km indica 

o máximo de sensibilidade visual, ou seja, o máximo que cada 1 watt pode converter 

em lumens na visão humana. No caso da visão fotóptica, ou seja, sob iluminação 

elevada, como, por exemplo, à luz do sol de meio-dia, o máximo de sensibilidade 

visual ocorre para o comprimento de onda de 555nm, que corresponde a um tom 

amarelo-esverdeado. O valor do coeficiente km igual a 683 lm/W significa que uma 

radiação monocromática de 1 W e de comprimento de onda igual a 555nm, equivale 

a 683 lumens. Isso corresponde ao máximo rendimento que uma fonte luminosa pode 

fornecer na condição de visão fotóptica. 

É possível compreender melhor matematicamente o fluxo luminoso por meio 

do gráfico da Figura 4. A curva preta representa a distribuição espectral relativa de um 
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LED branco e a verde é a curva de reposta relativa do olho humano aos comprimentos 

de onda das radiações. 

O fluxo luminoso, conforme a equação 3, pode ser interpretado como a área 

em comum sob as duas curvas, representada pela região escura na figura 4. 

 

Figura 4 - Representação gráfica do fluxo luminoso 

 

Fonte: Adams (2011) 

 

Pode-se ainda expressar o fluxo luminoso em relação à intensidade luminosa, 

conforme a equação 4, obtida a partir da equação 1. Enquanto a intensidade luminosa 

é uma grandeza vetorial medida em um ponto do espaço ao redor da fonte de luz, o 

fluxo luminoso, uma grandeza escalar, é a integral da intensidade luminosa. 

 

∅ =  𝐼 . 𝑑ω 

 

Onde: 

I = intensidade luminosa, dada em candelas (cd);  

φ = fluxo luminoso, em lumens (lm);  

ω = ângulo sólido, medido em esterradiano ou esferorradiano (sr). 
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3.1.3 Iluminância (E) 

 

A iluminância é a razão entre o fluxo luminoso (φ) e a área (A) que recebe esse 

fluxo a certa distância da fonte luminosa, ou seja, fluxo luminoso incidente numa 

superfície por unidade de área. Em termos matemáticos apresenta-se conforme a 

equação 5. 

 

𝐸 =  lim
∆ →

∆φ

∆A
=  

𝑑φ

𝑑A
 

 

Onde: 

A = área da superfície de uma esfera (m²); 

φ = fluxo luminoso, em lumens (lm);  

E = Iluminância (lx). 

 

A unidade no Sistema Internacional para a iluminância é o lm/m² ou lux (lx). É 

uma grandeza de grande importância para a luminotécnica, sobretudo na 

especificação de projetos, visto que remete à ideia de densidade de luz necessária 

para uma determinada tarefa visual.  

Os valores de iluminância adequados a diferentes atividades e tipos de 

ambientes são fixados por normas, como a NBR 8995-1 – Iluminância de Interiores 

(ABNT, 2013) e a NBR 5101 – Iluminação Pública (ABNT, 2018). No caso da IP, a 

norma NBR 5101, tanto na versão antiga (1992) quanto na versão atualizada (2018), 

fixa os valores médios mínimos para iluminância das vias públicas e também para a 

sua uniformidade, que é definida como a razão entre a iluminância média e a 

iluminância mínima obtidas em uma medição. Além disso, essa norma traz o método 

para a verificação de iluminâncias na IP, que emprega uma malha de inspeção 

composta por 110 pontos de medição que devem ser uniformemente distribuídos 

sobre a via em análise. 

  A medição de iluminância é feita facilmente por meio de um luxímetro. Num 

projeto luminotécnico são de grande importância as curvas de isoiluminância ou 

curvas isolux, que são o conjunto de pontos de uma superfície nos quais a iluminância 

tem o mesmo valor. Esses diagramas permitem uma fácil visualização da distribuição 
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luminosa sobre uma superfície.  

 3.1.4 Luminância (L)  

 

A luminância talvez seja uma das grandezas de iluminação mais abstratas e 

complexas de se explicar. Seu conceito, no entanto, é importantíssimo, pois é por 

meio da luminância que o ser humano enxerga. A luminância está ligada à excitação 

visual. Quando o homem vê, compara luminâncias, o que se relaciona com as 

diferenças entre tons de claro e escuro. Pela diferença entre zonas claras e escuras 

é que se torna possível apreciar as nuances e detalhes de um objeto ou de uma 

paisagem, por exemplo. As partes sombreadas são as que apresentam menor 

luminância, ao contrário das mais iluminadas, cuja luminância é maior.  

Por definição, a luminância é a razão entre a intensidade luminosa e a área a 

partir da qual irradia, até alcançar os olhos do observador. Para ser mais preciso, 

considera-se não toda a área da superfície iluminada, mas a área aparente vista pelo 

observador. Entende-se a área aparente como a área projetada num plano 

perpendicular à direção de observação, ou seja, a área efetivamente vista pelo 

observador, conforme figura abaixo. 

 

Figura 5 – Ilustração sobre a área aparente vista por um observador 

 

Fonte: Osram (2005) 

 

Em outras palavras, a luminância exprime a luz que “chega” até os olhos, 

podendo ser entendida como a intensidade de luz emitida por uma superfície 
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iluminada. Depende tanto do nível de iluminação proporcionado pela fonte luminosa 

quanto das características de reflexão da superfície. Sua unidade é a cd/m². 

Matematicamente, a luminância é definida pela equação 6: 

 

𝐿 =  lim
∆ →

∆𝐼

∆A. cos 𝛼
=  

𝑑𝐼

𝑑A. cos 𝛼
 

 

Onde:  

A = área da superfície iluminada (m²);  

α = ângulo da direção de observação;  

I = intensidade luminosa (cd);  

L = luminância (cd/m²). 

 

É importante compreender a diferença entre iluminância e luminância. 

Enquanto a iluminância, medida em lm/m² (lux), traduz a ideia de densidade de fluxo 

luminoso incidente numa superfície, a luminância, medida em cd/m², transmite a ideia 

de intensidade luminosa emitida por uma superfície, ou seja, a iluminância 

corresponde à luz incidente na superfície, ao passo que a luminância corresponde à 

luz que efetivamente chega até os nossos olhos a partir da superfície. Na figura 6 é 

possível visualizar os conceitos explanados. 

 

Figura 6 – Ilustração sobre área aparente vista por um observador 

 
Fonte: Revoluz (2011) 
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A especificação do nível de luminância possui um interesse especial na análise 

de sistemas de iluminação pública, visto que, por se tratar de iluminação de área 

externa, as características reflexivas das vias sobre as quais incide a luz influenciarão 

fortemente na intensidade de luz que efetivamente atinge os olhos do observador. A 

NBR 5101 (ABNT, 2018) especifica níveis de luminância exigidos de acordo com a 

quantidade de tráfego de veículos e pedestres nas vias públicas. O equipamento 

utilizado para medir essa grandeza é o luminancímetro.  

 

3.1.5 Eficácia Luminosa (η)  

 

A eficácia luminosa de uma lâmpada é o quociente entre o fluxo luminoso 

emitido e a potência consumida, sendo expressa em lm/W. Essa grandeza é 

importante na avaliação da eficiência energética de um sistema de iluminação. Quanto 

maior a relação lm/W de uma lâmpada, mais eficaz na conversão de energia elétrica 

em luz.  

 

3.1.6 Refletância (ρ)  

 

A refletância é a relação entre o fluxo luminoso refletido e o incidente numa 

superfície, sendo expressa em porcentagem. Depende das características da 

superfície em questão, como cor, textura, etc.  

Existe uma relação entre os conceitos de refletância e luminância. Ambas 

dependem de características de reflexão da luz de uma superfície, entretanto, são 

bem diferentes. A luminância é medida a partir da luz que emana da superfície – a luz 

que realmente alcança os olhos do observador, ou seja, deve existir luz para que 

exista uma luminância. Por outro lado, a refletância é puramente uma característica 

típica da superfície, existindo independente da presença ou não da luz. Embora se 

relacione com a reflexão da luz, a refletância é intrínseca da superfície, dependendo 

de sua aspereza, polidez, textura ou cor.  

Naturalmente, a luminância medida num meio iluminado depende da refletância 

da superfície que recebeu a luz. Em outras palavras, a luz que provocará efetivamente 

excitação visual no observador, depende das refletâncias das superfícies ao redor. E, 

obviamente, a luminância depende também da luz incidente até aquela superfície, 
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proveniente da fonte luminosa, ou seja, depende da iluminância. Portanto, a 

luminância – a luz percebida pelo olho – depende das características reflexivas da 

superfície (refletância) e da luz incidente na superfície (iluminância) conforme pode-

se observar na equação 7:  

 

𝐿 =  
𝜌 .  𝐸

𝜋
 

Onde: 

L = luminância (cd/m²); 

ρ = refletância; 

E = iluminância (lux). 

 

Essa expressão é interessante, pois mostra que é possível conhecer a 

luminância média a partir da medição da iluminância, o que é extremamente útil, visto 

que medir diretamente a luminância é algo mais complexo, exigindo um 

luminancímetro, um equipamento mais sofisticado e menos acessível do que um 

luxímetro.  

 

3.1.7 Índice de Reprodução de Cor (IRC)  

 

As cores estão associadas ao comprimento de onda da radiação 

eletromagnética na faixa do espectro visível (entre 380 e 780nm). A Figura 7 retrata o 

espectro eletromagnético, com especial ênfase na faixa de radiações capazes de 

estimular a visão humana. Cada um dos diferentes comprimentos de onda nessa faixa 

do espectro causa um estímulo diferente no olho humano, que o cérebro interpreta 

como uma cor. Um aspecto interessante é que essa interpretação do fenômeno cor 

só existe no cérebro do observador.  

Assim, torna-se muito difícil mensurar o que os olhos detectam e como isso é 

traduzido no cérebro do indivíduo. Outra dificuldade associada à análise do estudo 

das cores é que a cor apresentada por um objeto pode ser diferente conforme a fonte 

luminosa pela qual ele está sendo iluminado.  

No intuito de mensurar essa análise das cores foi adotado um índice chamado 

IRC, índice de reprodução de cor.  
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Figura 7 – Ilustração do espectro eletromagnético 

 

Fonte: Osram (2005) 

 

O IRC é um valor percentual relativo à percepção de reprodução de cor, 

baseado em testes comparativos com cores padrões e um iluminador padrão. Esse 

iluminador padrão é um radiador integral, ou seja, que emite todos os comprimentos 

de onda do espectro visível (um corpo negro ideal ou a luz do sol).  

 

Figura 8 – Ilustração sobre o espaço de cores CIE 1931 

 

Fonte: Santana (2006) 

 

As cores padrão utilizadas nos testes comparativos de reprodução de cores são 
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obtidas do espaço de cores CIE 1931 (CIE – Commission Internationale de l’Eclairage 

– Comissão Internacional de Iluminação), uma forma de representar as cores por meio 

de coordenadas de acromaticidade. O espaço de cores CIE 1931 é mostrado na 

Figura 8 (SANTANA et al., 2006). O campo de estudo relacionado ao estudo das cores 

é chamado de calorimetria. 

Em outras palavras, o IRC é a medida da correspondência entre a cor real de 

um objeto e sua aparência quando iluminado por determinada fonte de luz. Pode ser 

considerada como cor real aquela que o objeto apresenta quando iluminado pela luz 

do sol, que é um radiador integral. O IRC é dado em porcentagem, indicando 

aproximadamente como a iluminação artificial permite ao olho humano perceber as 

cores com maior ou menor fidelidade. Lâmpadas com IRC próximo de 100%, por 

exemplo, reproduzem as cores com maior fidelidade.  

O IRC também pode ser calculado a partir da curva de distribuição espectral da 

fonte de luz analisada. As Figuras 9 e 10 mostram curvas de distribuição espectral de 

um corpo negro e de alguns tipos de lâmpadas. A figura 9 mostra as curvas de 

distribuição espectral de um corpo negro a diferentes temperaturas.  

 

Figura 9 – Gráfico de curvas de distribuição espectral de um corpo negro de 

Planck para diferentes temperaturas 

 
Fonte:  Pol (2012) 

 

Assim como o corpo negro, a lâmpada incandescente também apresenta um 
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espectro contínuo conforme pode ser visto na figura 10, sendo uma fonte luminosa de 

excelente IRC, em torno de 100%. Observa-se que a curva de distribuição espectral 

do corpo negro a 3000 K é muito semelhante à curva da lâmpada incandescente. Por 

outro lado, a lâmpada vapor de sódio em alta pressão, cuja distribuição espectral está 

representada na figura 10 (d), possui um péssimo IRC, cerca de 20% (MOREIRA, 

1999).  

Esse tipo de lâmpada usado largamente na IP possui uma cor amarelo-dourada 

e sua reprodução de cores realça cores com comprimentos de onda em torno do 

amarelo. Na curva de distribuição espectral mostrada na figura 10 (d) é possível 

perceber que ocorre uma forte emissão de fluxo radiante na faixa do espectro 

correspondente a essas cores.  

 

Figura 10 – Gráficos de distribuição espectral de alguns tipos de lâmpadas: (a) 

incandescente; (b) fluorescente; (c) multivapores metálicos; (d) vapor de sódio 

em alta pressão. 

 
Fonte: Argus Control Systems Ltd. (2010) 
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3.1.8 Temperatura de Cor Correlata (TCC)  

 

Além do IRC, utiliza-se outra grandeza importante relacionada às cores: a 

temperatura de cor correlata (TCC). Essa grandeza está associada à aparência de cor 

da luz emitida por uma fonte luminosa. Sua unidade no SI é o Kelvin (K). Embora seja 

medida em kelvins, a temperatura de cor de uma lâmpada não tem qualquer relação 

com a temperatura física da lâmpada. O fato de ser medida em kelvins justifica-se por 

se tratar de uma analogia com a cor da luz emitida por um corpo negro quando 

aquecido a uma determinada temperatura.  

Observando a figura abaixo, nota-se que, à medida que a temperatura de um 

corpo negro se eleva, sua distribuição espectral se altera. A cor da luz emitida pelo 

corpo é resultado da composição dos comprimentos de onda emitidos. Assim, a escala 

de temperatura das cores é obtida através da comparação da cor com a luz emitida 

pelo corpo negro em cada temperatura.  

 

Figura 11 – Ilustração sobre a temperatura de cor correlata 

 

Fonte: Wikipédia (2012) 

 

Deve-se ter o cuidado de não confundir IRC com TCC. Duas fontes de luz 

podem ter TCC próximas e ainda assim apresentar índices de reprodução de cores 

diferentes. Da mesma forma, lâmpadas que apresentem IRC próximos podem ter 

temperaturas de cor distintas. Tudo depende da distribuição espectral da luz emitida 

pela lâmpada. Por exemplo, considere duas lâmpadas com temperatura de cor em 

torno de 3000 K. Ambas terão aparência de cor amarelada (mesma TCC). No entanto, 

uma delas tem um espectro contínuo, como um radiador integral (o que ocorre nas 

lâmpadas incandescentes), enquanto a outra possui uma distribuição espectral com 

emissão concentrada na faixa do amarelo e poucas emissões de outros comprimentos 

de onda. Nas condições mencionadas acima, a luz da primeira lâmpada é amarela 

pela composição de muitos comprimentos de onda, ao passo que a luz da segunda 
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lâmpada é também amarela, porém, quase monocromática. O resultado será que a 

primeira lâmpada apresentará um bom IRC, ao passo que a segunda terá baixo IRC, 

realçando apenas as cores do espectro próximas do amarelo.  

É usual classificar uma lâmpada como de luz quente, neutra ou fria. Essa 

classificação também não tem nenhuma relação com a temperatura da lâmpada, mas 

sim com a sensação psicológica que a cor da lâmpada provoca no ser humano. Assim, 

luz de TCC mais baixa é chamada luz quente, devido à sensação psicológica das 

cores quentes, como vermelho, laranja e amarelo, provocando uma sensação 

aconchegante e relaxante (por exemplo, uma lâmpada incandescente amarela, com 

TCC em torno de 2700 K a 3000 K). Já uma luz de TCC mais elevada é chamada de 

luz fria, devido à sensação psicológica de frio provocada por cores como o branco e o 

azul. Essas cores provocam uma sensação mais estimulante, como, por exemplo, 

uma lâmpada fluorescente com TCC entre 6000 K e 6500 K, que possui aparência de 

cor branca, tendendo para um tom azulado.  

O tópico seguinte abordará como funciona a percepção visual humana da luz e 

das cores dependendo do nível de luminância no ambiente, uma compreensão 

essencial para avaliar um projeto luminotécnico de iluminação pública.  

 

3.2 O SISTEMA VISUAL HUMANO  

 

O sistema visual humano funciona como um sofisticado sistema de captura e 

processamento de imagens, onde o olho captura a luz e a transforma em sinais que 

são enviados através do nervo óptico para o cérebro, que interpreta os estímulos 

visuais. O olho é um órgão muito complexo, constituído por um conjunto de lentes, 

músculos, nervos, células sensoriais e fluidos lacrimais (Figura 12). A pupila controla 

a passagem de luz para o interior do olho, até que a luz atinge a retina, onde a imagem 

é formada (SCHUBERT, 2003).  

Na retina encontram-se células sensíveis à luz, conhecidas como cones e 

bastonetes. Existe ainda um terceiro tipo de células fotorreceptoras, que, no entanto, 

não contribuem diretamente para a visão. (FLESCH, 2006) 

Os cones são menos sensíveis à luz, sendo os fotorreceptores responsáveis 

pela percepção das cores. Eles são encontrados em maior densidade na região 

central da retina, conhecida como fóvea, dividindo-se em células que são sensíveis 
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aos comprimentos de onda verde, azul e vermelho. Os bastonetes, por outro lado, têm 

uma sensibilidade muito maior à luz do que os cones. No entanto, eles não são 

sensíveis às cores, sendo responsáveis essencialmente pela percepção de claro e 

escuro.  

 

Figura 12 – Ilustração do olho humano 

 

Fonte: Cavalcante (2016) 

 

Estas células apresentam maior concentração na região periférica da retina, e 

por serem mais sensíveis, são adaptadas para ambientes com baixo nível de 

iluminação, isto é, níveis de luminância abaixo de 0,01 cd/m2. (SCHREUDER, 2008) 

Os bastonetes são muito mais numerosos em relação aos cones. Enquanto há cerca 

de sete milhões de cones no olho humano, os bastonetes totalizam 130 milhões, 

distribuídos ao longo de uma área bem maior da retina.  

O terceiro tipo de fotorreceptor, descoberto apenas em 2002, ao contrário dos 

cones e bastonetes, não possui função visual (FLESCH, 2006; CIMADON, 2015). São 

células ganglionares presentes na retina que têm a função de atuar no mecanismo do 

sono, sincronizando o relógio biológico ao ciclo solar. Essas células reagem à luz 

convertendo a radiação eletromagnética em sinais nervosos que são enviados ao 

cérebro, estimulando assim a produção de determinados hormônios durante o dia e à 

noite, contribuindo em diversas funções do organismo. Dessa forma, a presença ou 

ausência de luz estimula esse fotorreceptor de modo que a produção de certos 

hormônios seja suprimida ou estimulada, contribuindo para um sono tranquilo durante 

a noite ou maior atividade cerebral durante o dia. De fato, pessoas funcionalmente 
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cegas, nas quais os cones e bastonetes são inativos, ainda assim são capazes de 

responder fisiologicamente à presença de luz (SHIRANI and ST. LOUIS, 2009).  

Diante das diferentes funções e características das células sensíveis à luz, o 

olho humano apresenta respostas visuais distintas sob diferentes condições de 

luminosidade. De acordo com o nível de iluminação do ambiente, um dos dois tipos 

de células fotorreceptoras – cones ou bastonetes – é predominantemente responsável 

pela resposta visual dinâmica do olho humano. Em ambientes com alto nível de 

iluminação (luminância superior a 3 cd/m²), a pupila encontra-se mais fechada, e a luz 

é focada principalmente na região central da retina, onde os cones são 

predominantes, permitindo que as cores sejam mais claramente diferenciadas. Neste 

caso, define-se o regime de operação fotóptico. Por outro lado, em ambientes com 

luminância abaixo de 0,01 cd/m², a pupila dilata-se muito mais e a imagem é projetada 

em uma área muito maior da retina. Assim, o número de bastonetes sensibilizados é 

maior do que o de cones, caracterizando a chamada visão escotópica (SCHREUDER, 

2008). 

 

Figura 13 – Gráfico de curvas de sensibilidade espectral do olho humano, 

para condição fotóptica e escotópica 

 

Fonte: Harrold (2003) 
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Assim, é possível determinar curvas de sensibilidade espectral para os regimes 

de operação fotóptico (V (λ)) e escotópico (V'(λ)) (HARROLD, 2003), conforme 

mostrado na figura 13. Essas curvas foram determinadas pela CIE (Commission 

Internationale de l' Éclairage, Comissão Internacional de Iluminação). Qualquer 

condição intermediária entre os sistemas fotóptico e escotópico encontra-se no regime 

mesópico. Nessa faixa de operação considera-se que tanto os bastonetes quanto os 

cones estão em atividade (SCHREUDER, 2008).  

 

3.3 FONTES DE LUZ 

 

Nossos olhos não enxergam a luz propriamente dita, e sim os fluxos luminosos 

que emitem as cores, que podem ser próprias, refletida ou transmitida. 

As fontes de luzes podem ser naturais ou artificiais, a fonte luz natural mais 

abundante que é o sol (luz incandescente); mas também existem os raios (luz 

descarga) e os vagalumes (luz luminescência). As fontes de luz artificiais são 

lâmpadas que são classificadas conforme o fluxo luminoso que produz (combustão, 

incandescência, descarga elétrica, eletroluminescência, etc.). (SILVA, 2014) 

 

3.3.1 Fonte de Luz Natural 

 

A fonte natural que é oriunda do sol é a mais utilizada, pois é dela que os 

organismos vivos se "alimentam" para que seja executado suas funções fisiológicas e 

é dela também que os seres humanos necessitam para que ative alguns benefícios 

no organismo, por exemplo, síntese de vitamina D.  

A variação da luz do sol é originada devido ao sistema de rotação da Terra que 

é no espaço e se relaciona a estação do ano, a hora do dia e a posição geográfica do 

ponto a ser iluminado (latitude, longitude e orientação) na superfície terrestre. Com 

isso é muito importante observar e conhecer o comportamento da fonte luminosa, 

separando a luz direta do sol da luz do céu, visando o melhor aproveitamento da 

iluminação natural em um projeto, que já é muito utilizada pelos arquitetos. Diz-se que 

o sol é uma fonte luminosa pontual ao passo que o espaço uma fonte luminosa difusa 

com uma distribuição variável.  
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3.3.2 Fonte de Luz Artificial 

 

As fontes de luz artificial estão classificadas em dois tipos: incandescentes e 

luminescentes. Mesmo estando classificadas em dois tipos a causa de emissão de luz 

é a mesma: transições eletrônicas de estados de maiores níveis de energia para os 

estados de energia mais baixos. Entretanto, o modo de excitação de elétrons e a 

distribuição espectral da radiação resultante são diferentes. Essas duas classificações 

possuem subdivisões que mostram dispositivos ou processos associados, estão 

listados abaixo:  

 

Incandescência: 

 

a) as lâmpadas de filamento; 

b) piroluminescência (chamas); 

c) candoluminescência (manta de gás); 

d) radiação de arco de carbono; 

 

Luminescência: 

 

1) fotoluminescência: 

a) descargas gasosas; 

b) fluorescência; 

c) fosforescência; 

d) lasers; 

 

2) eletroluminescência: 

a) lâmpadas eletroluminescentes (ca capacitiva); 

b) diodos emissores de luz; 

c) catodoluminescência (excitação de elétrons); 

 

Para a aréa de iluminação artificial existem quatro principais setores no 

mercado mundial que a compõem: residencial, comercial (escritórios e varejo), 

industrial  e iluminação de exterior. E para atuar nesses principais setores existem 
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quatro importantes tecnologias que atendem aos requisitos dos seguimentos de 

mercado, são elas: as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas fluorescentes, as 

lâmpadas de descarga de alta intensidade e os LEDs (Diodos Emissores de Luz). 

 

3.3.2.1 Lâmpadas Incandescentes 

 

As lâmpadas incandescentes são divididas em dois principais tipos: 

As lâmpadas incandescentes constam basicamente de um filamento de 

tungstênio o espiralado uma, duas ou três vezes, que é levado a incandescência pela 

passagem da corrente elétrica (efeito Joule). Sua oxidação é evitada pela presença  

de gás inerte ou pelo vácuo que há dentro do bulbo que contém o filamento 

(MOREIRA, 1999). 

As lâmpadas incadescentes halógenas de tungstênio são um tipo especial de 

lâmpada incandescente em que um filamento é contido num tubo de quartzo, no qual 

é colocado uma certa quantidade de iodo. Durante seu funcionamento, o tungstênio 

evapora-se do filamento, combinando-se com o gás presente no interior do tubo e 

formando o iodeto de tungstênio. Devido às alta temperatura, parte do tungstênio se 

deposita no filamento regenerando-o, criando-se assim um processo contínuo e 

repetitivo denomidado ciclo do iodo (MAMEDE, 2010). 

 

3.3.2.2 Lâmpadas Fluorescentes 

 

As lâmpadas flurorescentes são divididas em dois principais tipos: 

Lâmpadas flurorescentes tubulares estão disponíveis em quatro diametros de 

tubos diferentes e dois tipos diferentes de fósforo. A nomenclatura T12, T10, T8 e T5 

são referências da bitola dos bulbos das lâmpadas. A saída de luz de uma lâmpada 

fluorescente tubular é proveniente de átomos de fósforo que convertem energia de 

uma descarga de gás de baixa pressão para a luz visível. A temperatura de cor e o 

índice de reprodução de cor são determinados pela combinação de fósforo revestido 

no interior do tubo. (SILVA, 2014) 

As lâmpadas fluorescentes compactas estão disponíveis em dois formatos 

diferentes, o bastão e o espiral. Esse tipo de lâmpada possui algumas vantagens, 

entre elas: economia de 80% de energia, durabilidade pelo menos oito vezes maior, 
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aquece menos o ambiente, etc. Os dois principais grupos de lâmpadas fluorescentes 

compactas são aqueles com equipamento de controle externo e com equipamento de 

controle interno. Equipamentos de controle interno de alta frequência estão 

disponíveis integrados ao suporte da lâmpada CFL (Compact Fluorescent Lamp), 

fazendo a conversão da lâmpada GLS (Global Lighting Service) para CFL de forma 

simplificada. O segundo grupo são de lâmpadas CFL de design modular onde a 

lâmpada substituível tem uma base de pino que conecta a uma tomada em um reator 

da lâmpada que por sua vez faz parte do encaixe da lâmpada. O conceito modular 

permite aos usuários obter vantagem da maior vida útil do reator, de até 5 vezes mais, 

em comparação com a da lâmpada. (SILVA, 2014) 

  

3.3.2.3 Lâmpadas de Descarga de Alta Intensidade 

 

As lâmpadas de descarga de alta intensidade abrangem três principais tipos de 

lâmpadas de descarga de alta pressão: lâmpadas a vapor de mercúrio, lâmpadas a 

vapor de sódio a alta pressão e lâmpadas a vapor metálico. As lâmpadas de alta 

intensidade são as mais utilizadas no mercado de iluminação exterior e são de suma 

importancia nos mercados industrial e comercial. 

Todas as lâmpadas de descarga de alta intensidade produzem luz por meio de 

uma descarga de arco elétrico contido em um tubo de descarga no interior da 

lâmpada. O tubo de descarga contém eletrodos de tungstenio, que terminam na 

descarga de arco em cada extremidade do tubo. O tubo de descarga contém também 

um gás de partida que é relativamente fácil para ionizar a baixa pressão, em 

temperaturas ambientes normais, geralmente argônio ou xenônio ou uma mistura de 

argônio, neônio ou xenônio, dependendo do tipo de lâmpada HID. Cada tipo de 

lâmpada HID produz luz relacionada com o tipo de metal que está contida no arco. 

Assim, as lâmpadas a vapor de mercúrio e as lâmpadas a vapor de sódio a alta 

pressão produzem luz pela excitação de átomos de mercúrio e sódio respectivamente 

e lâmpadas a vapor metálico produzem luz pela excitação de vários diferentes átomos 

e moléculas, principalmente sódio, escândio, tálio, hólmio e disprósio. (WEINERT, 

2010) 
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3.3.2.4 Diodos Emissores de Luz (LEDs) 

 

Os LED’s inicialmente eram utilizados somente como sinalizadores de 

equipamentos eletrônicos, como calculadoras, televisores, computadores, indicando 

se estavam ligados ou não, pois seu fluxo luminoso era insuficiente para iluminação 

em geral. (SILVA, 2014) 

Com a constante evolução tecnológica, com o aumento do fluxo luminoso do 

LED e a descoberta da tecnologia para emissão de luz branca, sua utilização tornou-

se possível para substituir as lâmpadas tradicionais. (SILVA, 2014) 

Os LEDs possuem tamanho reduzido, são componentes semicondutores que 

convertem corrente elétrica em luz e diversas vantagens, tornando-a uma alternativa 

real para substituição de lâmpadas elétricas. (SILVA, 2014) 

Os LEDs possuem vantagens técnológica, e algumas delas são: a alta 

eficiência luminosa, longa vida útil (até 90 mil horas), pouca redução do fluxo luminoso 

e do espectro de iluminação ao longo da vida, dispõe da possibilidade de luz branca 

quente, neutra e fria, possui um exelente reprodução de cores (maior segurança, bem 

estar e embelezamento urbano), redução nos custos de energia e manutenção, 

possibilita o telegerenciamento em tempo real e em cada ponto de luz e a dimerização 

fácil e rápida, de acordo com a necessidade e economiza de energia de até 40 a 60% 

após modernização (dependendo da tecnologia instalada no parque atual). 

Como benefícios dos LEDs pode-se citar: possibilidade de novos design, 

graças a sua variedade de cores, solução econômica de longa durabilidade, redução 

drástica na necessidade de manutenção, permitindo instalação em locais de difícil 

acesso e além disso tudo ainda é ecologicamente correto, pois seu descarte é simples 

por não conter mercúrio. 

Com a utilização desse tipo de lâmpadas, o consumo de energia elétrica é 

extremamente reduzido, conseguindo-se uma economia de até 80% quando 

comparados as lâmpadas incandescentes tradicionais. (SILVA, 2014) 
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4. EQUIPAMENTOS DE IP  

 

A iluminação pública é composta por diversos equipamentos que viabilizam a 

implementação do sistema. Este capítulo aborda quais são os principais  

equipamentos que são utilizados e a função de cada um deles na composição do 

sistema de IP. 

 

4.1 POSTE  

 

Poste pode ser definido como uma estrutura vertical, cilíndrica ou retangular 

feita de madeira, concreto, aço ou fibra que são utilizados, em sua maioria, para 

iluminação pública e para fixação e deslocamento das redes elétricas de média e baixa 

tensão. Estes equipamentos são regulamentados pelas NBR 16202 – Postes de 

eucalipto preservado para redes de distribuição elétrica (ABNT, 2013), NBR 8451-1 – 

Postes de concreto armado (ABNT, 2011) e NBR 14744 – Poste de aço para 

iluminação (ABNT, 2001). 

Na iluminação pública a finalidade do poste é trabalhar em conjunto com a 

luminária para proporcionar uma melhor distribuição da luz. A altura do poste auxilia 

a luminária a obter um maior o alcance da luminosidade. 

Os postes de madeira eram normalmente utilizados em áreas de difícil acesso, 

como becos e favelas, por causa do seu peso leve e do seu tamanho reduzido. A 

escolha por postes de madeira se dava também em função de ele comportar a rede 

elétrica e a rede da IP de forma simultânea. Seu uso porém não é mais considerado 

viável porque além de ser ecologicamente incorreto apresenta altos índices de 

deterioração.  

Os postes de concreto também possuem grande variação em seu tamanho, 

normalmente varia entre 4,50m e 23,00m e possuem resistência nominal entre 300 e 

2.400 daN. São robustos e resistentes a interferências externas, o que acaba por 

tornar o peso alto, fazendo com que o seu transporte e instalação seja feito apenas 

por máquinas pesadas, e inviabilizando a sua instalação em vias estreitas e de difícil 

acesso.  

Os postes de madeira e concreto são utilizados para fixar as redes de IP 

aéreas, onde as mesmas são fixadas por isoladores fixadas por cintas de aço. A 
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ligação das luminárias se dá de forma exposta através de uma conexão entre cabo de 

energia elétrica e cabo PP que instalado no interior dos braços e/ ou núcleos 

transmitem a energia até as luminárias. Assim como os postes de madeira, os postes 

de concreto possibilitam que a instalação da rede elétrica das concessionárias sejam 

instaladas junto com a rede de IP.  

Os postes de fibra são fabricados pelo processo de filament winding, que 

consiste no enrolamento de feixes de fibras impregnadas por resinas sobre um 

mandril, com diâmetros de até 750mm, comprimentos de 3,0 a 44,0m, cargas 

nominais de até 1.800daN inteiros ou seccionados, topo circular ou quadrado. Os 

postes de fibra utilizam a mesma norma técnica dos postes de concreto. 

Esses postes de fibra apresentam diversas vantagens quando relacionados aos 

postes de madeira e concreto, como ser imunes a corrosão por não apresentar metais 

em sua composição, possuirem fácil transporte e instalação, serem mais leves, não 

conduzirem energia elétrica, possibilitarem diversidade de tamanho. Além disso, 

possuem proteção contra raios U.V. e anti-chamas fazendo com que tenham uma vida 

útil de até 80 anos sem manutenção, sendo ideais para regiões litorâneas e áreas de 

difícil acesso. 

Os postes de aço são fabricados a partir de chapas de aço que sofrem o 

processo de transformação para atingirem a forma cilíndrica e posteriormente são 

galvanizados para que se tornem impermeáveis, adquire uma superproteção a 

choques e arranhaduras. 

Os postes de aço variam de 3,00 até 30,00m de altura, podem ser engastados, 

enterrado no solo, ou com base, instalado sobre o solo. 

Os postes de aço e fibra são utilizados para rede de IP subterrânea, onde as 

redes de IP são instaladas no interior de dutos de polietileno, que ficam enterrados no 

solo, e a alimentação das luminárias é feita de baixo para cima. A rede energizada 

chega na parte inferior do poste e a conexão para ligação da luminária é feita através 

de caixas de passagem ou de fundações de concreto, ambas ficam sob o solo, que 

permitem que as redes de energia subam no poste de aço, conduzindo a energia até 

as luminárias. 

Os postes de aço ainda se dividem em dois tipos: poste de aço reto e poste de 

aço curvo, que por sua vez se subdividem em simples, duplo e ambos os tipos podem 
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ser engastados diretamente no solo ou com flange para sustentação em fundação de 

concreto.  

 

Figura 14 – Ilustração de postes de aço flangeado reto e engastados curvo simples, 

duplo e reto 

 

Fonte: Repume (2019) 

 

Os postes de aço reto tem a aparência mais comum, que iguala aos demais 

postes de fibra, madeira e concreto. Já o poste de aço curvo possuem os braços para 

suporte e projeção das luminárias na sua própria estrutura, conforme demostrado na 

Figura 14. 

 

4.2 LUMINÁRIA 

 

A Luminária é responsável por alojar a fonte de luz e seus acessórios, ela é 

responsável por distribuir o fluxo luminoso gerado pela fonte de luz além de proteger 

a fonte luz e aumentar a vida útil das lâmpadas. 

Com objetivo de elevar a eficiência luminosa da luminária, foram desenvolvidos 

diversos tipos de conjuntos ópticos contruídos em alumínio. Essa elevação da 

eficiência se deu ao aumento da pureza do material e no desenvolvimento da 

fotometria com a função de direcionar a maior parte do fluxo luminoso emitido pelas 

fontes de luz para iluminar apenas as áreas de interesse, reduzindo 
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consequentemente a poluição luminosa causada pela dispersão de luminosidade. 

(COPEL, 2012) 

A mais recente evolução no projeto das luminárias para lâmpadas de descarga, 

são equipamentos que, além do dimensionamento adequado do conjunto óptico e 

proteção das lâmpadas, têm espaço interno suficiente para instalação dos reatores e 

na parte superior uma tomada para os relés fotoelétricos, ilustrado na Figura 15, 

denominada popularmente de luminária integrada. 

 

Figura 15 – Ilustração de luminária pública Integrada 

 

Fonte: Repume (2019) 

 

As luminárias mais avançadas para ilunminação pública possuem fonte de luz 

a led. Essas luminárias já saem de fábrica completamente prontas para serem 

instaladas. Na etapa da fabricação é possível escolher o fluxo luminoso, curva 

fotométrica, e o desenho que melhor se enquadra no projeto de IP. 

 

Figura 16 – Ilustração de luminária pública com fonte de luz led 

 
Fonte: Schréder (2019) 
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As luminárias junto com os postes e a rede elétrica representam os 

componentes mais importantes no sistema de IP. Como visto na introdução as 

luminárias utilizadas no século XXI são as com lâmpadas de descarga e as com fonte 

de luz a led. 

As normas nacionais para luminárias são as NBR 60598 – luminárias Parte 1: 

Requisitos gerais e ensaios (ABNT, 2010) e a NBR 15129 – Luminárias para 

iluminação pública (ABNT, 2012). 

 

4.3 SUPORTES PARA LUMINÁRIA 

 

Suportes para luminária são estruturas feitas de aço que possibilitam a 

instalação das luminárias aos postes. Para a instalação das luminárias nos postes de 

madeira e concreto são utilizados os braços e para a fixação das mesmas em postes 

de aço e fibra são utilizados os núcleos. 

Os braços tem como função sustentar as luminárias, ser um canal para ligação 

da fonte de luz com a rede elétrica além de promover uma maior projeção da luz nas 

ruas e vias. (COPEL, 2012) 

Existem infinitas possibilidades de projeção e angulação na construção de 

braços para iluminação pública, dependendo da necessidade do projeto. Os braços 

mais utilizados são os com projeção de 1,00m, 1,77m, 2,50m e 3,50m. 

 

Figura 17 – Ilustração de tipos de braços 

 
Fonte: Repume (2019) 



57 

 

 

 Não há norma nacional específica para os braços de iluminação pública. No 

entanto, existem várias normas relativas aos produtos de ferro ou aço fundido, que 

são aplicáveis a estes equipamentos. 

Os núcleos tem como objetivo fixar a luminária aos postes de aço e fibra, 

igualmente aos braços, os núcleos podem ter diferentes projeções e angulações, 

porém estas são normalmente menores do que a dos braços. 

 

Figura 18 – Ilustração de núcleos simples, duplo, triplo e quadruplo 

 

Fonte: Ames Iluminação (2019) 

 

Os núcleos não tem distinção de altura para ser utilizados, podendo ser 

instalados em postes com variação de 3,00 até 20 metros de altura, já os braços são 

utilizados nas alturas entre 7 e 11 metros. Além da maior diversidade na altura de 

montagem, os núcleos possibilitam a instalçao de mais de uma luminária por poste, e 

de maneira mais concentrada do que os braços. 

 

4.4 REATOR E IGNITOR 

 

Reatores são equipamentos necessários para o acendimento das lâmpadsa de 

descarga, eles atuam limitando a corrente afim de adequar a tensão ao funcionamento 

da lâmpada. Basicamente existem duas tecnologias disponíveis para reatores, os 

magnéticos e os eletrônicos. (COPEL, 2012) 

Os reatores eletrônicos são fontes chaveadas em alta frequência, da ordem de 

quilo Hertz, que controlam a corrente de alimentação da lâmpada. Estes 
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equipamentos, diferentemente dos reatores magnéticos, dispensam o uso de ignitores 

e de grandes capacitores externos para a correção do fator de potência. Possibilitam 

também o controle de outros parâmetros elétricos da lâmpada, conferindo maior vida 

útil para a mesma e maior rendimento em todo o conjunto. Contudo, devido ao alto 

custo e a menor robustez, se comparado ao magnético, ainda não foram amplamente 

empregados. 

Os reatores magnéticos são indutores dimensionados para operarem na 

frequência da rede elétrica. Podem ser subdivididos em externos e internos, 

dependendo da aplicação. Os externos são geralmente fixados na estrutura de 

sustentação e se necessário possibilitam a conexão com os relés fotoelétricos. Junto 

com o indutor, no interior do reator são instalados o ignitor e um capacitor para 

correção do fator de potência.  

 

Figura 19 – Ilustração de reator e ignitor internos 

 

Fonte: Repume (2019) 

 

A norma nacional vigente para estes equipamentos é a NBR 13593 – Reator e 

ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão (ABNT, 2013). 

Os ignitores são dispositivos auxiliares que fornece por si só ou em conjunto 

com outros componentes do circuito, as condições necessárias para o arranque das 

lâmpadas a vapores de gases, gerando um pulso de tensão. Os ignitores podem se 

dividir em de impulso em série, em paralelo ou temporizado.  (AADL, 2001) 
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4.5 CONDUTORES 

 

Os cabos condutores, como o nome próprio já diz, são os responsáveis pela 

condução da energia elétrica, de um ponto a outro. Eles possibilitam que a iluminação 

elétrica aconteça. O cobre e o alumínio são os metais mais utilizados na fabricação 

dos cabos. 

O cabo é formado por vários fios condutores, entrelaçados, o que o torna 

flexível e possibilita que ele suporte muitas dobragens sem nunca se quebrar. Por isso 

são utilizados na ligação entre duas partes de um circuito que podem mudar de 

posição e, que estão por isso submetidos a esforços de dobragem.  

Os cabos condutores são diferentes para rede aérea e para rede subterrânea 

e são regulamentados pelas normas: NBR 13248 – Cabos de potência e condutores 

isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para 

tensões até 1 kV (ABNT, 2015), NBR NM 247-3 – Cabos isolados com policloreto de 

vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 3: Condutores 

isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD), (ABNT, 2002), 

NBR 247-5 –  Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais 

até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD) 

(ABNT, 2009), NBR 7285 – Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno 

termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV - Sem cobertura (ABNT, 2016) e NBR 5349 

–  Cabos nus de cobre mole para fins elétricos (ABNT, 1997). 
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5. TELEGESTÃO NA IP 

 

Antes de entrar no assunto deste capitulo, faz-se necessário compreender e 

tomar consciência da situação em que o mundo e principalmente o Brasil está vivendo 

quando o assunto é energia elétrica.  

O acesso aos serviços energéticos é condicionante importante dentro do 

progresso econômico mundial, no qual o processo de urbanização e desenvolvimento 

industrial seguem padrões intensivos em energia. A mudança no comportamento do 

consumidor é uma realidade nos países em desenvolvimento que gera maior 

demanda por transportes, novos produtos industriais e outros serviços como 

saneamento, saúde e comércio de bens que dependem de energia. 

A avanço da tecnologia no mundo, aliado com a consciência da necessidade 

de reduzir consumo de bens não renováveis, fez com que fosse criada a chamada 

eficiência enérgica, que trouxe a proposta de uso eficiente de energia. 

De acordo com Geller (2009), a conservação de energia é o meio de produção 

menos custosa e mais limpa em meio a todas as opções energéticas disponíveis. 

Cabe ressaltar que a economia de energia evita impactos ambientais, gera novos 

postos de trabalho, renda para os países, além de contribuir para pesquisa e 

desenvolvimento em novas tecnologias. 

Mesmo entendendo que a conservação de energia deve ser a finalidade da 

política energética nacional e criando a Lei de nº 10.295, conhecida como lei de 

eficiência energética, no ano de 2001, que determina a existência de níveis mínimos 

de eficiência energética (ou máxima de consumo específico de energia) de máquinas 

e aparelhos consumidores de energia elétrica, a eficiência energética no Brasil ainda 

deixa de economizar muito devido o desperdício de energia oriundos da falta de 

incentivos e investimentos nesta área. Tal negligencia já causou prejuízo de R$ 61,7 

bilhões entre os anos de 2014 e 2016, além de apagões e baixa nos níveis de água 

nos reservatórios das hidrelétricas, que são as principais fontes de produção de 

energia elétrica (ABESCO, 2017; PROCEL, 2018). 

Na área da iluminação pública, a Eletrobrás, por meio do Procel Reluz, atua 

para promover o desenvolvimento de sistemas eficientes, afim de contribuir para 

reduzir o consumo de energia elétrica. Com a criação da Lei nº 13.280, o Procel 
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passou a focar na promoção das iluminação pública com luminárias LED, que é mais 

eficiente e duráveis que todos os modelos já utilizados no programa, e a investir 

destinar verbas anuais para que os municípios brasileiros invistam na iluminação 

pública eficiente, modernizando seus parques de IP e utilizando luminárias com fonte 

de luz LED (PROCEL, 2018). 

Dentro do conceito de eficiência energética, foi criada a telegestão que utiliza a 

tecnologia para gerar eficiência nos sistemas de iluminação pública. 

A eficiência na telegestão acontece através da utilização de softwares e 

equipamentos inteligentes, que tornam o consumo de energia menor além de reduzir 

o tempo de reparo nos pontos, isso tudo sem que se tenha que investir na substituição 

dos equipamentos existentes nos parques de IP. 

O funcionamento de um sistema de telegerenciamento é baseado no controle 

e gestão a distância dos pontos de luz, sendo possível efetuar o controle do fluxo 

luminoso das luminárias (reduzindo gastos com consumo de energia), verificar em 

tempo real a condição de cada ponto de iluminação (consumo, vida útil, pontos 

apagados) e gerar relatórios informando possíveis problemas de funcionamento e 

danos sofridos nos componentes do sistema de iluminação, agilizando assim os 

processos de manutenção. (VAZ, 2010; SECA, 2013) 

Cada ponto de luz pode ser ligado ou desligado a qualquer momento. O 

funcionamento, o consumo de energia, e possíveis falhas, são monitoradas 

juntamente com data, hora exata e a localização geográfica, que são armazenadas 

em um banco de dados que pode ser acessado em qualquer dispositivo 

(computadores, tablets, celulares) remotamente pelos gestores de iluminação púbica, 

para monitorar que seja fornecido o nível exato de luz para a sua aplicação, que 

permite melhorar a confiabilidade da iluminação pública e reduzir custos operacionais. 

(VAZ, 2010) 

Os sistemas de controle e monitoramento normalmente são realizados por meio 

de comunicação com fios (PLC), que utiliza a rede elétrica de distribuição tradicional, 

porém é uma solução cara em comparação a instalação dos cabos e manutenção 

envolvida. Com os avanços das redes de sensores sem fio (Wireless Sensor Networks 

– WSNs) os sistemas de controle e monitoramento estão cada vez mais acessíveis e 

rentáveis. Nestes sistemas os parâmetros mais importantes, como: tensão, corrente, 
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temperatura, potência, tempo de funcionamento e outros dados relacionados, são 

monitorados e transmitidos a uma estação central em tempo real (BILGIN et al., 2012). 

Luminárias com fonte de luz a LED aliadas com a tecnologia da telegestão e 

com a combinação de diferentes sensores distribuídos dentro do sistema de 

iluminação, permite diversas novas aplicações. Esses sensores podem indicar a 

iluminação ideal, monitoramento de ocupação, a temperatura, a gestão de energia, a 

disponibilidade de luz do dia ou a presença de etiquetas de identificação por 

radiofrequência (Radio Frequency IDentification – RFID), método de identificação 

automática por meio de sinais de rádio, e a recuperação e o armazenamento de dados 

remotamente (EUROPEAN COMMISSION, 2013). 

 

5.1 CARACTERISTICAS 

 

A telegestão é utilizada para gerenciar parques de IP a partir do controle 

individual de cada ponto de luz, funcionando como um controle remoto, à distância. 

Seus sistemas possuem tecnologias abertas e ligação à Internet, que permitem o 

controle da iluminação por meio de aplicativos baseados na Web, utilizando a 

tecnologia wireless (sem fio).  

Desse modo, é possível realizar o monitoramento, o controle, a medição e 

identificar as falhas do sistema, em tempo real. O acesso a essas informações permite 

uma melhor gestão de iluminação, melhorando a confiabilidade e segurança. 

Os benefícios da telegestão se aplicam independente da tecnologia de 

iluminação utilizada, ou seja, é compatível com qualquer modelo de luminária porque 

a telegestão é um habilitador de serviço que se interconecta no por meio da tomada 

para fotocélula presente em todas as luminárias.  

O equipamento inteligente, conhecido também como telegestor, é quem torna 

a luminária gerenciável. Ele é responsável por controlar o fluxo luminoso, reduzindo a 

potência de saída da luminária e compensando a depreciação do mesmo ao longo do 

tempo, executar os comandos recebidos pelo usuário, detectar falhas e informações 

da luminária e comunicar-se, através de sinais wi-fi, com as luminárias da sua mesma 

malha e com o seu centralizador. 
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Figura 20 – Ilustração da comunicação da rede em malha 

 
Fonte: Treinamento Schréder, 2015 

 

Nas luminárias convencionais, com lâmpadas de descarga, o controlador é 

utilizado de forma limitada devido a impossibilidade de dimerização da fonte de luz e 

da demora na partida da luminária, que faz com que os sensores de presença, 

velocidade não funcionem de maneira eficaz. Já nas luminárias com fonte de luz a 

LED, a telegestão pode ser utilizada em sua total capacidade, possibilitando a 

dimerização e o controle autônomo programado conforme definições de projeto. 

Após a instalação do telegestor, as luminárias são cadastradas através de 

georeferenciamento e colocadas em um mapa onde constam o cadastro de todas as 

luminárias do parque de iluminação da gestora da IP. Este recurso auxilia na 

localização de cada ponto, que é integrado com o Google Maps e com o Google Erth, 

permitindo que ao clicar em um ponto de luz no programa, o mesmo te direcione para 

a imagem armazenada nos programas do Google. 

Ao realizar o cadastro, cada ponto recebe uma numeração, que funciona como 

uma identificação. No cadastro também devem ser adicionadas as informações do 

conjunto de iluminação, como altura do poste, tipo de braço, potência e modelo das 

luminárias e tipo de lâmpada, de modo a facilitar a programação de futuras 

manutenções. 
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Conforme demonstrado na figura 20, as luminárias comunicam-se entre si e 

com um centralizador, também chamado de controlador de segmento ou gerenciador 

de rede, que tem a função de gerenciar todas as informações das diversas luminárias 

conectadas a rede de comunicação wi-fi para que estas sejam enviadas para os 

servidores remotos. 

 

Figura 21 – Ilustração da comunicação nos sistemas 

 
Fonte: Folha de São Paulo (2015) 

 

Os centralizadores são distribuídos pelo parque de IP de forma estratégica. 

Existem centralizadores que tem capacidade de operar até 5.000 luminárias e 

retransmitir esses dados aos servidores. Podem possuir luxímetro, bateria de energia 

e um chip 3G ou ADSL em linha telefônica. 

Os servidores, por sua vez, são acessados pelos gestores do sistema que 

avaliam as informações geradas por um software específico e procedem no 

tratamento dos desvios identificados de cada ponto. 

O software é utilizado para monitoramento, controle, medição e gestão do 

parque de iluminação. O sistema é gerido pelo usuário através da internet por um 

navegador em dispositivos fixos e móveis. 

O sistema fornece um armazenamento de dados protegido e um back-up de 

segurança, e utiliza os mesmos mecanismos de segurança da banca para criptografar 

dados enquanto se utilizam broswers padrão da web. 

O registo dos eventos são armazenados em uma base de dados com um 

carimbo indicando a hora e localização geográfica exata e possibilitam emissão de 

relatórios que podem ser pré-definidos ou personalizados para focalizar a informação 

mais interessante a cada momento. Este recurso fornece uma eficiente gestão dos 
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equipamentos e possuem alarmes afim de sinalizar falhas e detectar vandalismo ou 

furto. 

As falhas são identificadas, localizadas e registrada em tempo real. As 

informações podem ser enviadas automaticamente para os operadores, por uma 

chamada de celular, SMS ou e-mail. Em caso de problemas de controle, o sistema 

assume uma programação padrão que garante que o sistema de iluminação não 

desligue e continue funcionando. 

Após a validação dos dados adquiridos nos relatórios, o gestor libera as 

equipes para irem à campo com mais objetividade.  A tomada de decisão da gerência 

de logística fica muito mais simplificada por conta da identificação dos problemas 

antes da equipe técnica sair da base. As rotas podem ser melhor trabalhadas e as 

rondas noturnas extintas. As informações permitirão, também, a medição correta da 

energia consumida e a cobrança da fatura ser feita de forma aferida pela 

concessionária. Nos casos de circuitos medidos ou de redes de alimentação 

específicas para a IP o furto de energia pode ser identificado e contingenciado. 

 

5.2 BENEFICIOS 

 

O sistema de telegestão na iluminação pública, é um serviço de engenharia que 

aplica conhecimentos científicos em benefício do ser humano que representa um 

avanço tecnológico muito significativo causando diversas mudanças na IP e 

consequentemente, moldando a forma como a sociedade caminha e se comporta. 

Os benefícios da telegestão se dão em diversos âmbitos como na autonomia, 

segurança, em um melhor aproveitamento dos equipamentos, na economia de tempo, 

de energia e de custos operacionais.  

A autonomia do sistema permite que o mesmo informe o operador de possíveis 

falhas e vida útil dos equipamentos, evitando que o equipamento deixe de funcionar 

por completo para que a troca seja feita. 

A comunicação das luminárias utiliza a rede inteligente ‘Smart Grid’, sistema de 

comunicação de dados por RF multi canal e GPRS/3G para acesso à internet, 

proporcionando controle da iluminação de qualquer lugar através de computador, 

tablet ou celular com acesso à internet possibilitando que o gerenciamento da mesma 



66 

 

seja de forma remota e à distância, evitando que o controle seja feito presencialmente 

o gestor ganha o tempo do deslocamento. 

A eficiência dos equipamentos do parque de iluminação, causa economia de 

energia e tempo, possibilitando o gerenciamento total com praticidade. Pode-se, por 

exemplo, controlar de forma autônoma a iluminação de parques para acender e 

apagar as luzes, diminuir o fluxo luminoso em horários programados (dimerizar a 

iluminação), controlar quadras esportivas, assim como controlar chafariz, 

estabelecendo-se horários para demonstração ligando e desligando. 

Para a economia de energia, a telegestão utiliza o dimerizador que é utilizado 

nos períodos de baixa presença de pedestres. As luminárias ficam ligadas desde o 

pôr até o nascer do Sol, durante todos os dias. As normas de iluminação pública 

relacionam sempre os níveis de luz a quantidade de pedestres e veículo, a 

classificação da via sempre considera a maior incidência de pedestres e veículos, 

considerando a pior condição. Porém após certo horário, normalmente durante a 

madrugada, essa incidência reduz bruscamente e mesmo assim, o sistema tradicional 

continua a opera em 100% da sua capacidade, causando um desperdício de energia 

e de dinheiro.  

Antes do advento da telegestão as empresas responsáveis pela IP, tinham 

algumas formas, um tanto quanto equivocadas de economizar energia nesse 

segmento, uma delas está no fato de que, em horários de baixo fluxo, as gestoras do 

sistema de iluminação utilizam de um método de apagar alguns pontos de luz nas 

vias, intercalando luminárias apagadas e acesas, o que normalmente gera um grande 

problema para os motoristas, principalmente em longas distancias. Esses pontos 

intercalados geram alternância de claro (pontos acesos) e escuro (pontos apagados), 

que causa uma fadiga no motorista devido ao comportamento ocular nessas 

situações. Controlar os pontos de IP reduzindo seu nível de iluminação com a 

dimerização dos mesmos pode acabar com esse tipo de situação. 

As cobranças da energia consumida em iluminação pública em geral, são 

determinadas por ponto de iluminação e é cobrado um valor de consumo acrescido 

das perdas e por um tempo convencionado entre o cliente e o fornecedor (prefeitura 

e concessionária).  Esse tempo, nunca se sabe se é real ou próximo ao real mesmo 

por que as extensões do Brasil são grandiosas e o que se aplica no Norte não tem 
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relação direta com o Sul, portanto esse tempo não é comum a todo o território 

brasileiro.  Com a aplicação do sistema de monitoramento, em um ano será possível 

saber a curva azimutal de cada região que o programar e permitirá acertar 

amigavelmente as cobranças. 

Em um cenário que Iluminação inicia as 18 horas e finaliza as 06 horas, utiliza 

12 horas de funcionamento dos equipamentos. Utilizando a dimerização na 

madrugada, entre 24 horas e 06 horas da manhã, a utilização dos equipamentos é 

reduzida em 50%, através do desligamento intercalado de luminárias ou por 

dimerização (considerando lâmpadas LED). Tal ação reduz o consumo do sistema em 

25% (FACIL-FI, 2019). 

A dimerização da IP normalmente é utilizada em conjunto com outros sensores, 

para que essa diminuição no fluxo luminoso não prejudique a população em eventuais 

incidentes. Desta forma, caso haja a presença de pessoas ou veículos, em locais onde 

o fluxo foi reduzido o mesmo volta a operar em 100% até que essa presença se retire. 

A utilização desses sensores impacta diretamente na segurança do transeunte 

e dos motoristas. Eles captam normalmente a presença e a velocidade dos 

transeuntes e veículos e respondem de maneira eficiente, inclusive podem ser 

programados para acender uma determinada quantidades de lâmpadas a frente à 

medida que o deslocamento é feito. 

A iluminação atua em duas frentes no combate à criminalidade, uma é 

iluminando as atividades humanas e outra é possibilitando a sua segurança. A luz faz 

as pessoas se sentirem mais seguras, principalmente à noite, em função da sensação 

de controle visual do que ocorre à sua volta, notadamente quando esta luz atinge os 

limites do local onde a pessoa se encontra (BONDARUK, 2008). 

Essa característica além de representar segurança aos transeunte e motoristas 

no seu deslocamento para a percepção de obstáculos presentes no caminho, também 

serve para alertar guardas e policiais, chamando atenção dos mesmos para a área 

que terá a presença de uma pessoa detectada, o que inibe atuação de bandidos no 

local. 

Somando-se aos benefícios descritos acima, os sistemas de iluminação 

inteligentes também podem contribuir significativamente para a economia de energia 

através da detecção das necessidades de iluminação, por exemplo, em função da luz 
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ambiente e presença de pessoas, e, consequentemente, com fornecimento da 

iluminação ideal (GIELEN et al., 2011). 
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7. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho apresenta a tecnologia aplicada na iluminação pública, a 

telegestão. Este sistema é uma ferramenta para que a iluminação pública possa ser 

utilizada de maneira eficaz, gerando economia de energia e possibilitando o 

gerenciamento de todo o sistema de IP remotamente.  

Foi apresentada a evolução da iluminação artificial, até os dias atuais para que 

fosse possível entender a importância que a iluminação artificial representa para a 

humanidade e também foram explanados os conceitos e equipamentos 

luminotécnicos para que a compreensão do assunto se tornasse viável. Com isso, foi 

possível compreender que para iluminar um ambiente público é preciso considerar 

que cada área tem uma particularidade e portanto deve se analisar cada aspecto do 

local, como fluxo de pedestres e veículos, largura da via bem como escolher bem os 

equipamentos que farão parte do parque de iluminação. Respeitar as normas 

estabelecidas desta disciplina também é fundamental para se obter um resultado 

satisfatório.  

Também foi possível notar que a telegestão representa a modernidade, e a 

melhor opção existente para a gerenciar a iluminação pública, pois ela alia a eficiência 

energética, ao bem estar social, auxiliando a população, finalidade principal da IP.  

A iluminação pública desempenha um papel fundamental na vida da sociedade, 

e quando utilizada de maneira correta, a IP se torna eficiente enérgica e 

financeiramente, também se torna instrumento de embelezamento da cidade e de 

segurança aos pedestres e motoristas. 

 Investir na telegestão aplicada a iluminação pública é urgente e necessário 

pois a mesma evita o desperdício muito grande que ocorre no período da madrugada 

utilizando a dimerização do fluxo luminoso aliada ao uso dos sensores, também evita 

que um ponto apagado só seja identificado através de rondas ou de identificação 

humana pois torna a IP monitorável em tempo real, além de possibilitar o rápido reparo 

e a economia de pessoal e de tempo. 

Para ampliar o campo de atuação da telegestão e para que a mesma se torne 

ainda mais eficaz na questão energética, pode-se estudar como implantar e gerir 

sistemas autossustentáveis de energia limpa e renovável aplicados nos parques de 

iluminação pública. 
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