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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste projeto é a remodelagem do sistema de iluminação pública da cidade 

de Campo Limpo Paulista, no estado de São Paulo. Baseado em Parceria Público 

Privada (PPP), a base do projeto é a substituição das lâmpadas atualmente utilizadas 

no município pela tecnologia LED e incorporação de outras tecnologias embarcadas 

no próprio sistema. 

Importância da Iluminação Pública. 

Além de estar diretamente ligada a segurança pública do trânsito municipal, a 

iluminação pública tem como objetivos a diminuição da criminalidade, o 

embelezamento municipal, destaque e valorização de monumentos, além de 

hierarquizar as vias e orientar percursos. 

Segundo a CIE (Comission Internationale de l’Eclairage), duas grandes áreas devem 

ser enfatizadas para o desenvolvimento harmonioso dos projetos: a interação entre 

iluminação para automóveis e para pedestres, levando em conta conforto, segurança, 

preservação do meio ambiente a conservação energética. A norma brasileira 

referente à Iluminação Pública, NBR 5101:2012, classifica as vias públicas baseando-

se no seu uso principal (trânsito de veículos, pedestres, área de comércio, etc.). 

Condições de pouca ou má iluminação reduzem as informações que chegam ao 

cérebro humano: a falta ou o excesso de iluminação torna-se uma condição muito 

perigosa no trânsito motorizado. Além disso, a iluminação deve permitir o 

reconhecimento de pessoas a distâncias razoáveis (entre 3 e 10 metros). 

A partir das diretrizes do Plano de Desenvolvimento de Iluminação Pública (PDIP), o 

Projeto de Iluminação é desenvolvido. Ele possui um planejamento de longo prazo 

(cerca de 30 anos). O seu produto final define precisamente o número de luminárias, 

sua localização, detalhes de montagem, ângulos de facho luminoso e temperatura de 

cor de cada lâmpada a ser instalada. 
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1.1 Gestão Energética 

Por definição, Gestão Energética Municipal consiste no conhecimento, planejamento 

e gerenciamento do uso da energia elétrica de forma eficiente nos centros de 

consumo dos Municípios - iluminação pública, prédios públicos e sistemas de 

saneamento. Esse processo de trabalho permite aos municípios, como resultado do 

conhecimento e adequado gerenciamento do consumo de energia, atingir metas de 

economia, resultando em redução desta que se constitui geralmente a segunda maior 

despesa nos orçamentos municipais. 

O Brasil, com seu histórico de apagões que o atingiram no decorrer do ano de 2001, 

notou a importância de uma gestão energética de qualidade, com objetivo de 

contornar tais tipos de transtornos. As estratégias e diretrizes para o desenvolvimento 

e a expansão da demanda e oferta de recurso nos próximos dez anos são definidas 

no Plano Decenal de Energia (PDE), documento elaborado pelo Ministério de Minas 

e Energia (MME) e pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), nos quais estão 

previstos investimentos e fontes de energia que apoiarão o crescimento da economia 

no período.  

A gestão energética, em relação à iluminação pública, é dividida em duas etapas: a 

primeira, que se baseia em um levantamento situacional da cidade a ser analisada; e 

a segunda, na qual é traçado o Plano Municipal e estruturado o termo de referência 

técnico. 

O Levantamento Situacional inicia-se com o diagnóstico da gestão energética, 

identificando a hierarquização empregada e o modelo de gestão adotado na 

localidade. Propõe-se, então, uma nova alternativa, com objetivo de reduzir os custos 

operacionais e o consumo de energia (eficientização). O foco principal é o bem estar 

do cidadão, a partir do fomento da segurança pública e da utilização da iluminação 

como fator de transformação social; em consequência do projeto luminotécnico 

personalizado, surge a marca visual da cidade. 

Já o Plano Municipal é o documento com o projeto de modificação da iluminação 

pública. Nele deve conter a apresentação da situação atual no município, além de 

todo o procedimento de instalação e gestão do sistema proposto. 
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1.1.1 Impacto da utilização das lâmpadas de LED 

Com a constante necessidade de melhorar o sistema de iluminação pública, 

considerando-se custos e desempenho, a utilização das luminárias LED, além de 

possuírem um consumo na ordem de 40 a 60% inferior às tradicionais luminárias, 

pode ter uma duração de até 50 mil horas. Esses valores de consumo e de 

durabilidade representam para órgãos responsáveis pela iluminação pública uma 

economia de energia elétrica e redução de custos na troca e manutenção de 

luminárias, tornando-se assim atrativo o uso de luminárias LED na iluminação pública. 

As lâmpadas LED apresentam ainda algumas outras vantagens, como: 

➢ Sustentabilidade: os gases presentes no interior das lâmpadas de alta 

pressão (metálicas, vapor de sódio ou de mercúrio) necessários para 

transmitir a descarga elétrica são altamente tóxicos, podendo causar 

danos ambientais quanto ao descarte feito sem as recomendações 

exigidas na Lei dos Resíduos Sólidos (lei 12.305/10). 

➢ Acendimento: para ser acionado, o LED utiliza-se de um chip, de forma 

que não apresenta problemas com queima ou falha de filamentos. Ao 

contrário das lâmpadas metálicas e sódio, que podem levar até 15 

minutos para o reacendimento já que necessitam de reator para sua 

ignição e funcionamento. 

➢ Aproveitamento luminoso: a lâmpada de LED utiliza-se de luz direcional, 

diminuindo a poluição luminosa e não desperdiçando luz (o que ocorre 

com as lâmpadas tradicionais que irradiam luz em 360°). 

➢ Menos pontos escuros: a luz do LED é controlada por lente e não por 

espelho, de forma que ela chega ao lugar certo, de forma mais uniforme. 

➢ O olho humano percebe melhor os espectros emitidos pela iluminação 

branca do LED à noite. 

➢ O fluxo luminoso consistente das lâmpadas de LED é garantido até 70% 

da sua vida útil, enquanto lâmpadas metálicas perdem 30% de luz após 

20% da sua vida útil. 

➢ Por ter uma duração 4 vezes superior que as lâmpadas de alta pressão, 

o LED tem seu custo de manutenção consideravelmente diminuído. 
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Além disso, consome 75% menos energia, impactando diretamente e 

positivamente na saúde financeira. 

1.2 Objetivos e diretrizes do plano 

Todo o plano foi cuidadosamente elaborado sob aspectos técnicos, econômicos, 

financeiros e também sociais. Ao substituir o modelo antigo pelas lâmpadas LED, o 

benefício visual para os transeuntes será imediato, trazendo um aspecto mais leve e 

urbanístico para a cidade. A melhor distribuição das lâmpadas excluirá os pontos 

escuros que surgem em algumas ruas e avenidas geradores de insegurança, de 

forma que também haverá um incremento da segurança pública. 

Ao modernizar a técnica utilizada, com índices de eficiência energética e luminosa 

elevados, haverá uma redução do consumo de energia elétrica e demais custos 

operacionais. 

Além da modernização e otimização do sistema existente, o plano também tem como 

objetivo prever a expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de 

iluminação pública. 

2 DEFINIÇÕES E PARÂMETROS 

Neste capítulo são apresentadas algumas definições que serão utilizadas neste 

projeto, em concordância com a Norma NBR 5101:2012, que trata da Iluminação 

Pública e os referidos procedimentos. 

2.1 Iluminância 

É a quantidade de luz, ou fluxo luminoso, que incide sobre um ponto de superfície e 

a área dessa superfície. Está relacionada, também, com a forma como os seres 

humanos percebem o brilho de uma área iluminada. 

Sua unidade é o lux (lx) e independe da direção de onde o fluxo luminoso atinge a 

superfície. 

Para se ter uma ideia dos valores de níveis de lux aplicados, seguem alguns exemplos 

práticos: 
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➢ Verão ao meio dia, sob céu limpo: 100.000 lux; 

➢ Iluminação pública: 5 a 30 lux; 

➢ Lua cheia, numa noite de céu limpo: 0,25 lux. 

2.2 Luminância 

Já a luminância descreve a medição da quantidade de emissão de luz, que passa 

através ou é refletida a partir de uma superfície em particular em certo ângulo. Indica, 

também, o quanto de energia luminosa pode ser percebida pelo olho humano, ou 

seja, a luminância indica o brilho da luz emitida ou refletida de uma superfície. 

No Sistema Internacional (SI), a unidade da luminância é candela/metro quadrado 

(cd/m²). 

2.3 Uniformidade de Iluminação 

A qualidade da iluminação proporcionada é um parâmetro de grande valia nos 

sistemas de iluminação, que salta de imediato à vista dos usuários. A uniformidade 

se trata da distribuição equivalente de luz nas superfícies horizontal e vertical nas 

diversas zonas. 

 Pode se referir a três grandezas diferentes: 

➢ Fator de Uniformidade da Iluminância (em determinado plano): U - razão 

entre a iluminância mínima e a média em um plano especificado 

➢ Fator de Uniformidade da Luminância (uniformidade global): Uo: razão entre 

a luminância mínima e a média em um plano especificado 

➢ Fator de uniformidade de Luminância (uniformidade longitudinal): UL: razão 

entre a luminância mínima e a máxima ao longo das linhas paralelas ao 

eixo longitudinal da via em um plano especificado. 

2.4 Incremento de Limiar (TI) 

É a limitação do ofuscamento perturbador ou inabilitador nas vias públicas, que afeta 

a visibilidade dos objetos. O seu valor, em %, baseia-se no incremento necessário da 

luminância de uma via para tornar visível um objeto que se tornou invisível devido ao 

ofuscamento inabilitador provocado por luminárias. 
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2.5 Índice de reprodução da cor 

É a quantificação da comparação da cor de uma determinada fonte de luz artificial 

com a luz natural. É medido numa escala de 1 a 100 - quanto mais alto o índice, 

melhor a reprodução das cores. 

2.6 Classificação das vias segundo o Código de Trânsito Brasileiro 

As vias urbanas, caracterizadas pela existência de construções às suas margens, 

podem ser assim subdivididas: 

➢ Via de trânsito rápido: caracterizada por acessos especiais com trânsito 

livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros 

e sem travessia de pedestres em nível, com velocidade máxima de 80 km/h; 

➢ Via arterial: caracterizada com interseções em nível, geralmente controlada 

por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias 

e locais, possibilitando trânsito entre as regiões da cidade, com velocidade 

máxima de 60 km/h; 

➢ Via coletora: destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, 

possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade, com velocidade 

máxima de 40 km/h; 

➢ Via local: permite acesso às edificações e a outras vias urbanas, com 

grandes acessos e pequeno volume de tráfego. Interseções de nível não 

semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas, 

com velocidade média de 30 km/h; 

Já as vias rurais são as estradas de rodagem, que nem sempre apresentam tráfego 

motorizado exclusivamente. São assim divididas: 

➢ Rodovias: vias para tráfego motorizado, são pavimentadas, podendo ou 

não conter acostamentos e há tráfego de pedestres 

➢ Estradas: vias para tráfego motorizado, podendo ou não conter 

acostamentos e há tráfego de pedestres. Pode apresentar trechos 

classificados como urbanos. Não é pavimentada. 
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2.7 Classe de iluminação de acordo com a descrição das vias 

Para projetos de iluminação de logradouros, como ruas, avenidas, praças, passeios, 

etc., deverão ser utilizados os parâmetros técnicos da NBR 5101:2012 (Iluminação 

Pública), aqui considerados apenas pelo método da iluminância, único passível de 

aferição nesta escala, com a instituição de um critério simplificado de classificação de 

vias públicas para tráfego de veículos e pedestres e índices de iluminação baseados 

em classes, conforme indicado nas Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4 abaixo. 

Os conjuntos de requisitos fotométricos que apontam para as necessidades de 

visibilidade dos utilizadores definem a classe de iluminação. Essas classes são 

definidas para cada tipo de rua, estrada e área frequentada. 

As recomendações de iluminação são divididas em classes para veículos (V1 a V5) e 

para pedestres (P1 a P4), de acordo com a NBR 5101:2012. As classes são 

selecionadas de acordo com a função da via, densidade de tráfego, complexibilidade 

e separação do tráfego, além da existência ou não de facilidades para seu controle 

(como sinais). 

Nas tabelas abaixo estão indicadas, além da descrição de cada tipo de via (Tabela 1 

e Tabela 3), também as características luminosas mínimas exigidas para cada uma 

delas (Tabela 2 e Tabela 4).  
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Descrição da Via 
Classe de 

Iluminação 

Vias de Trânsito Rápido; vias de alta velocidade de tráfego, 

com separação de pistas, sem cruzamento em nível e com 

controle de acesso; vias de trânsito rápido em geral; 

autoestradas. 

 

Volume de Tráfego Intenso V1 

Volume de Tráfego Médio V2 

Vias Arteriais; vias de alta velocidade de tráfego com 

separação de pistas; vias de mão dupla com cruzamentos e 

travessias de pedestres eventuais em pontos bem definidos; 

via rurais de mão dupla com separação por canteiro. 

 

Volume de Tráfego Intenso V1 

Volume de Tráfego Médio V2 

Vias Coletoras; vias de tráfego importante; vias radiais e 

urbanas de interligação entre bairros, com tráfego de 

pedestres elevado. 

 

Volume de Tráfego Intenso V2 

Volume de Tráfego Médio V3 

Volume de Tráfego Leve V4 

Vias locais; vias de conexões menos importantes; vias de 

acesso residencial. 
 

Volume de Tráfego Médio V4 

Volume de Tráfego Leve V5 

Tabela 1 - Classe de Iluminação para cada tipo de via 
Fonte: NBR 5101:2012 
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Classe de 

Iluminação 

Iluminância média 

mínima 

Fator de uniformidade 

mínimo 

V1 30 0,4 

V2 20 0,3 

V3 15 0,2 

V4 10 0,2 

V5 5 0,2 

Tabela 2 - Iluminância média e mínima e uniformidade para cada classe de iluminação 

Fonte: NBR 5101:2012 

 

Descrição da Via 
Classe de 

Iluminação 

Vias de uso noturno intenso por 

pedestres (ex: calçadões, passeios de 

zonas comerciais). 

P1 

Vias de grande tráfego noturno por 

pedestres (ex: passeios de avenidas, 

praças e áreas de lazer). 

P2 

Vias de uso noturno moderado por 

pedestres (ex: passeios e 

acostamentos) 

P3 

Vias de pouco uso por pedestres (ex: 

passeios de bairros residenciais) 
P4 

Tabela 3 - Classe de Iluminação para cada tipo de via de pedestres 

Fonte: NBR 5101:2012 

 

Classe de 

Iluminação 

Iluminância horizontal 

média 

Fator de uniformidade 

mínimo 

P1 20 0,3 

P2 10 0,25 

P3 5 0,2 

P4 3 0,2 

Tabela 4 - Iluminância média e mínima e uniformidade para cada classe de iluminação 
Fonte: NBR 5101:2012 
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2.8 Topologia de Iluminação Viária 

Com os níveis luminotécnicos definidos, devem-se especificar/analisar os materiais a 

serem utilizados e a topologia da distribuição dos pontos de iluminação. Além de 

observar os valores mínimos exigidos para cada situação acima apresentada, essa 

disposição não pode perder de vista os custos envolvidos e, principalmente, a 

diversidade construtiva local (estradas, marquises, prédios, arborização, etc.). 

Na sequência, estão apresentados os arranjos comumente encontrados nas 

montagens de pontos de iluminação das vias. 

O arranjo unilateral é o mais comumente utilizado, atendendo geralmente vias 

coletoras e locais, com largura máxima da pista de rolante igual ou menor que 9 

metros, com tráfego motorizado de leve a médio. Essa configuração é apresentada 

na Figura 1. 

O bilateral alternado é geralmente utilizado em vias com tráfego motorizado intenso, 

em uma largura de pista de rolamento de até 16 metros (Figura 2). Já para vias com 

o mesmo tráfego, mas com largura de pista podendo chegar até 18 metros, costuma-

se empregar o arranjo unilateral oposto, mostrado na Figura 3. 

Uma alternativa que pode ser usada para vias com canteiro central é a apresentada 

na Figura 4.  

 

Figura 1 - Arranjo Unilateral das Luminárias 
Fonte: Copel (2012) 
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Figura 2 - Arranjo Bilateral Alternado das Luminárias 
Fonte: Copel (2012) 

 

 

Figura 3 - Arranjo Bilateral Oposto das Luminárias 
Fonte: Copel (2012) 

 

Figura 4 - Arranjo Empregado em Vias com Canteiro Central 

Fonte: Copel (2012) 
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2.9 Altura de montagem 

Altura de montagem é a distância vertical entre a superfície da rodovia e o centro 

aparente da fonte de luz ou luminária. 

2.10 Espaçamento 

Espaçamento é a distância entre sucessivas unidades de iluminação, medida 

paralelamente ao longo da linha longitudinal da via. 

2.11 Avanço 

Avanço é a distância transversal entre o meio-fio ou acostamento da rodovia e a 

projeção do centro de luz aparente da luminária. 

2.12 Poluição luminosa 

As luminárias de iluminação pública direcionam a luz emitida pela lâmpada para o 

plano de trabalho, ou seja, a superfície das vias públicas. Contudo, parte dessa luz 

sofre dispersão para a região superior à luminária e para as partes laterais. Quanto 

mais eficiente uma luminária é, mais ele direciona luz para o plano de trabalho, 

reduzindo espalhamentos, que não resultam em um serviço útil. 

A luz intrusa, que é a luz espalhada para as laterais e que invade locais adjacentes 

ao ponto luminoso, pode causar desconforto em edificações, que são então privadas 

de escuridão absoluta. Essa luz também pode causar a falsa impressão de claridade 

natural em ecossistemas, levando a um desequilíbrio natural. 

2.13 Compatibilidade com arborização 

Para permitir uma melhor convivência entre iluminação pública e a arborização, a 

norma NBR 5101 apresenta uma equação que pode ser usada para desobstruir a 

iluminação na via. Equação essa que considera os ângulos de máxima incidência de 

luz nas luminárias e os sentidos longitudinal e transversal à via, a sua altura de 

montagem e a distância da árvore: 

𝑍 =  𝐻 − (𝐴 𝑥 𝐷) 
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Onde: 

➢ Z é a altura mínima de um galho; 

➢ H é a altura de montagem da luminária; 

➢ A é o ângulo de máxima incidência de luz (cotg de 75° = 0,26 para o 

sentido longitudinal e cotg de 60° = 0,57 para sentido transversal); 

➢ D é a distância mínima do galho de menor altura. 

2.14 Ofuscamento 

Ofuscamento é o efeito de “cegueira” momentânea ao olhar diretamente para a luz 

que vem na direção dos olhos. É o resultado da luz indesejada no campo da visão, 

geralmente causada pela presença de fontes luminosas excessivamente brilhantes. 

Causa desconforto e redução da capacidade visual. 

Segundo a ABNT ISO CIE 8995, ele pode ser dividido nas seguintes categorias: 

➢ Ofuscamento direto, devido a uma fonte luminosa situada na mesma 

ou aproximadamente na mesma direção do objeto observado; 

➢ Ofuscamento indireto, devido a uma fonte luminosa situada numa 

direção diferente daquela do objeto observado; 

➢ Ofuscamento por reflexão, produzido por reflexões especulares 

provenientes de fontes luminosas, especialmente quando as imagens 

refletidas aparecem na mesma ou aproximadamente na mesma direção 

do objeto observado. 

2.15 Características das lâmpadas 

Abaixo, estão caracterizadas os tipos de lâmpadas que atualmente são utilizadas na 

iluminação pública de Campo Limpo Paulista. 

2.15.1 Lâmpada de Vapor de Mercúrio 

Nas informações enviadas pela prefeitura de Campo Limpo Paulista a lâmpada de 

vapor de mercúrio não é utilizada na iluminação pública da cidade.  
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Ela emite uma luz de aparência branco-azulada, com uma emissão na região visível 

dos comprimentos de onda do amarelo, verde e azul, faltando, porém, a radiação 

vermelha. O rendimento luminoso varia de 36 lm/W a 60 lm/W. 

No caso da lâmpada de 400 W, metade dessa potência é transformada em radiação. 

Uma parte desta radiação encontra-se na parte visível do espectro (cerca de 6500 

lúmens), outra parte na zona ultravioleta (73W) e outra ainda na zona dos 

infravermelhos (6500 lúmens). Através do emprego de uma fina camada de pó 

fluorescente na superfície interna do invólucro exterior, parte da radiação ultravioleta 

é convertida em radiações visíveis. 

Além disso, uma parte da radiação visível gerada pela descarga é absorvida pela 

substância fluorescente. 

O índice de restituição de cores mantém-se, portanto, pouco expressivo (IRC de 40 a 

57). 

A principal vantagem da lâmpada de vapor de mercúrio é a sua longa duração de vida 

média (de 11.000 a 12.000 horas) e o seu preço relativamente baixo, quando 

comparado com outras lâmpadas de descarga de alta pressão, como a de vapor de 

sódio e vapor metálico. 

Observa-se que esse tipo de lâmpada tem uma baixa eficiência luminosa, pois cerca 

de metade da potência é transformada em radiação e somente a outra metade é 

convertida em luminosidade. 

2.15.2 Lâmpada de Vapor de Sódio 

As lâmpadas de vapor de sódio são a opção mais usadas na rede de iluminação da 

cidade, segundo informações da Prefeitura chega a 100% da iluminação pública da 

cidade. 

Elas possuem rendimentos luminosos até cerca de 120 lm/W, com uma temperatura 

de cor 1900 a 2500K. 

Tal como a lâmpada de vapor de mercúrio de 400W, também na de vapor de sódio 

da mesma potência, metade desta é convertida em radiação. 
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Mas enquanto que a energia da radiação visível obtida é de cerca de 60 W na 

descarga de vapor de mercúrio, no caso da de sódio é o dobro, cerca de 120 W. 

Além disso, esta radiação apresenta uma cor amarelo alaranjada característica, que 

a torna mais sensível à nossa vista. 

O preço da lâmpada de vapor de sódio é um pouco mais elevado do que a de vapor 

de mercúrio, porém ela possui um rendimento bem melhor.  

2.15.3 Lâmpada Mista 

O filamento de tungstênio de uma lâmpada de incandescência, incorporado na 

ampola e ligado em série com tubo de descarga, pode ser utilizado como balastro. 

Da combinação destas duas fontes de luz em uma só resultou a chamada lâmpada 

de luz mista. 

No entanto, para se obter uma duração de vida razoável, a temperatura de 

funcionamento do filamento tem que ser baixa, o que significa uma considerável 

redução de rendimento. Assim, enquanto as lâmpadas de vapor de mercúrio de alta 

pressão atingem rendimentos da ordem de 60 lm/W, nas lâmpadas de luz mista o 

rendimento não ultrapassa os 26 lm/W. 

2.15.4 Lâmpadas Fluorescentes 

As lâmpadas fluorescentes são compostas por um vidro coberto por um material à 

base de fósforo, e dentro há gases inertes a baixa pressão que se ionizam quando é 

aplicada uma corrente elétrica, gerando luz. 

A luminosidade das lâmpadas fluorescentes são bem parecidas com as lâmpadas de 

LED a grande diferença é sua durabilidade. Se tomarmos em base o uso de 8 horas 

por dia, as lâmpadas fluorescentes precisariam ser trocadas em 4 meses, enquanto 

as de LED durariam anos. Portanto, elas precisam de muita manutenção. 

As lâmpadas fluorescentes compõem a mesma porcentagem das lâmpadas mistas, 

porém usam menos energia. 
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2.16 Normas ABNT 

De forma geral, podem-se apresentar as seguintes normas brasileiras, que abrangem 

os componentes principais dos sistemas de iluminação pública: 

➢ NBR 5101 - Iluminação Pública - Procedimento; 

➢ NBR-IEC 60598 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos 

particulares; 

➢ NBR-IEC 662 - Lâmpadas Vapor de Sódio Alta Pressão; 

➢ NBR-IEC 188 - Lâmpadas Vapor de Mercúrio Alta Pressão; 

➢ NBR-IEC 1167 - Lâmpadas Multi Vapor Metálico; 

➢ NBR 13.598 - Reatores e Ignitores para Lâmpadas VSAP; 

➢ NBR 5125 - Reatores para Lâmpadas VMAP; 

➢ NBR 5123 - Relé Fotoelétrico. 
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3 I.P.NO BRASIL 

Capítulo destinado para apresentação da história e atual situação da iluminação 

pública no Brasil.  

3.1 Evolução da Iluminação Pública no mundo e no Brasil 

O primeiro registro de iluminação pública data-se de 1417, em Londres, quando 

lanternas foram colocadas em pontos diferentes da cidade. Em Paris, dois séculos 

depois, luzes foram colocadas nas janelas das casas, voltadas para a rua, com o 

intuito de diminuir a criminalidade. Ainda em Paris, em 1763, foi utilizado o reverbere, 

um refletor metálico que permite o reconhecimento de uma pessoa a 30 passos de 

distância; e em 1777, a estrada para Versailles foi iluminada permanentemente à 

noite. 

Já no Brasil, foi no fim do século XVIII que foram identificadas as primeiras referências 

de iluminação pública: lampadários suspensos em frente a igrejas e capelas, em sua 

maioria, para iluminar as imagens dos santos. Esta era a única iluminação noturna na 

cidade do Rio de Janeiro, ao se tornar capital da colônia em 1763. 

Somente a partir de 1794 a iluminação pública passou a ser subsidiada pelo poder 

público e sua base era formada por óleos vegetais e animais, como o da baleia. Com 

a chegada da família real no Rio, no ano de 1808, a infraestrutura da cidade precisou 

passar por alterações para oferecer melhores condições à corte que ali se 

estabelecia. Foram instalados lampiões na região central (residência oficial de D. 

João VI) juntamente com a estrada que lhe dava acesso. 

Em 1851, o governo imperial assinou um contrato de concessão do serviço de gás 

iluminante, em substituição à iluminação à base de óleo de peixe utilizada até então. 

O contratado, Barão de Mauá, instalou na região a usina de processamento de carvão 

mineral. Três anos depois foi inaugurada a usina, com as devidas tubulações e 

equipamentos. O Rio tornou-se, então, a primeira cidade da América do Sul a receber 

iluminação pública a gás. 

Sob a gestão do prefeito Pereira Passos, no início do século XX, o Rio de Janeiro 

sofreu a remodelação quase completa nos aspectos da modernização, 
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embelezamento e saneamento, seguindo o que o prefeito parisiense George 

Haussmann fez na capital francesa no fim do século XIX. No aspecto da iluminação, 

a cidade recebeu a implantação da energia elétrica, de forma que passou a coexistir, 

na área central, a iluminação a gás e a elétrica. 

Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, pesquisas eram desenvolvidas para 

que se chegasse a novas soluções para a iluminação das cidades, utilizando-se da 

eletricidade como fonte de energia. No Brasil, a partir de 1879, foram utilizadas as 

lâmpadas então desenvolvidas, que ganharam espaço no cenário nacional. Com o 

acordo celebrado entre o Distrito Federal e a empresa Light, em 1905, impulsionou e 

expandiu a iluminação elétrica. A empresa passou a assumir a responsabilidade pela 

produção, transmissão e distribuição da energia gerada por força hidráulica. 

Os investimentos no setor energético asseguraram a expansão da iluminação pública 

e a disponibilização da eletricidade para uso doméstico e industrial. A iluminação 

elétrica expandiu-se pelo Brasil, onde a lâmpada incandescente entrou em enorme 

campo de aplicação. 

3.2 Situação da Iluminação Pública Brasileira 

 

A iluminação pública representa 4% do consumo de energia elétrica no Brasil, de 

acordo com os dados da Eletrobrás, decorrentes dos 13 milhões de pontos de 

iluminação pública cadastrados no país. 

 

Os dados mais recentes sobre os tipos e quantidades de lâmpadas de iluminação 

pública instaladas nos sistemas de iluminação pública de todo o Brasil datam de 2008, 

e têm como fonte o PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica executado pela ELETROBRÁS. 

 

Mesmo que não hajam informações mais atualizadas e que incluam, por exemplo, a 

participação de LED's na iluminação pública - que nos últimos anos começou a ganhar 
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expressividade - os dados de 2008 servem para demonstrar a ordem de grandeza do 

parque de iluminação pública do Brasil, considerado um dos maiores do mundo. 

Tipo de Lâmpada Quantidade Porcentagem 

Vapor de Sódio 9.294.611 62,93% 

Vapor de Mercúrio 4.703.012 31,84% 

Mista 328.427 2,22% 

Incandescente 210.417 1,43% 

Fluorescente 119.535 0,81% 

Multi-Vapor 

Metálico 
108.173 0,74% 

Outras 5.134 0,03% 

Total 14.769.309 100,00% 

Tabela 5 - Distribuição de lâmpadas de IP instaladas no Brasil (2008) 

Fonte: PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO 

Neste capítulo serão apresentados dados referentes à cidade de Campo Limpo 

Paulista, no que se diz respeito à população, economia, geografia, entre outros. Tais 

dados são relevantes para a compreensão geral da situação da cidade, de forma que 

as propostas aqui apresentadas sejam condizentes com a realidade do município. 

4.1 Aspectos Gerais no Município 

Campo Limpo Paulista era originalmente um latifúndio que produzia café pertencente 

a cidade de Jundiaí. Com a construção das ferrovias, - havia o entroncamento de 

duas estradas de ferro, a São Paulo Railway (SPR) e a Estrada F. Bragantina, que 

escoavam para o porto de Santos a produção cafeeira da região - muitos ferroviários 

passaram a se alojar no local. 

Os moradores do até então bairro descontentes com a administração de Jundiaí, 

fizeram um movimento de emancipação.A vinda de grupos industriais fortaleceu a 

região, pois criava novos trabalhos, renda e outras atividades que movimentaram a 

região. Com a vinda da Metalúrgica Krupp, que foi inaugurada em 1961, isso se 

intensificou. O plebiscito que aprovou a emancipação ocorreu 1963 e assim, tornou-

se um município independente.  

O norme surge a partir das condições geográficas que o local do bairro apresentava, 

um enorme campo limpo. Em 1967, o nome da cidade foi alterado para Campo Limpo 

Paulista, a fim de não confundir com o bairro do mesmo nome da capital São Paulo. 

É composto por aproximadamente 80,048 quilômetros quadrados de área. De acordo 

com o IBGE (2010) sua população foi estimada em 74.074 habitantes. 
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Figura 5 - Localização da cidade de Campo Limpo 

 

 

4.2 Aspectos Populacionais 

No ano de 2010, a cidade de Campo Limpo Paulista apresentou um crescimento 

populacional de 1,52% (0,15% ao ano) em relação do Censo Demográfico realizado 

no ano de 2000. Segundo o IBGE, em 2010, a cidade alcançou a marca de 74.074 

habitantes, o que equivale 0,18% da população do estado de São Paulo. Já para o 

ano de 2016, a estimativa foi de 81.693 habitantes, o que significou um crescimento 

de 1,72% ao ano. 

O crescimento populacional de 0,15% ao ano, no período de 2000 a 2010, é o menor 

entre aqueles apresentados pelo Brasil (1,23%) e pela cidade de São Paulo (0,78%) 

no mesmo período. O crescimento de 1,72%, estimado para o período de 2010 a 

2016, é superior ao 1,16% do Estado de São Paulo. 

Em relação ao gênero, no ano de 2010, a divisão da população da cidade era a 

seguinte: 50,88% eram do sexo feminino, contra do 49,12% masculino. Além disso, 

de acordo com o IBGE 100,0% dos habitantes estão na área urbana. 
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Quanto à divisão por faixa etária, os jovens representam 23,11% da população, os 

adultos 70,96% e os idosos, 5,93%. Considerando que, os jovens compreendem as 

pessoas com até 15 anos, adultos dos 15 aos 64 e idosos, a partir de 65. 

Compete mencionar, ainda, a questão da população economicamente ativa (PEA), 

que no Brasil é calculada como o conjunto de pessoas que estão trabalhando ou 

procurando emprego. Considerando a partir dos 18 anos, em 2010, a PEA de Campo 

Limpo Paulista representava 81,1% dos seus habitantes. 

4.3 Aspectos Sociais 

Os dados aqui apresentados se referem aos números divulgados pelo IBGE no ano 

de 2010. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por 

definição, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do 

progresso em longo prazo, em três dimensões do desenvolvimento humano: renda, 

educação e saúde. 

O IDH de Campo Limpo alcançou o valor de 0,769, em 2010.Entre os anos de 2000 

e 2010, o IDH-M (IDH Municipal) da cidade acumulou uma evolução positiva de 

13,42%, sendo que a educação foi a dimensão com maior evolução, conforme pode 

ser visto na tabela abaixo: 

Ano Educação Longevidade Renda IDH-M 

1991 0,276 0,704 0,672 0,507 

2000 0,544 0,805 0,711 0,678 

2010 0,739 0,840 0,733 0,769 

Evolução 

1991/2010 
267,75% 119,32% 109,08% 51,68% 

Tabela 6 - IDH-M de Campo Limpo, no período de 1991 a 2010. 
Fonte: Censo Demográfico 1991, 2000, 2010. 

 

O índice de IDH igual a 0,738 é 10,00% maior que o índice brasileiro no mesmo ano 

e, também, é 1,82% menor que o IDH paulistano na data citada. 
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4.4 Segurança Pública 

O gráfico a seguir demonstra um aumento expressivo de 70,80% dos inquéritos 

policiais, em Campo Limpo Paulista, no período de 2013 a 2016. 

Ano Total de inquéritos 

policiais 

2013 363 

2014 516 

2015 663 

2016 620 

Tabela 7- Número de Inquéritos policiais insaturados em Campo Limpo Paulista. 

 

4.5 Aspectos Econômicos 

Em relação ao seu Produto Interno Bruto (PIB), Campo Limpo aparece na 129ª 

posição do ranking estadual, respondendo a 0,25% do PIB paulistano. O estado de 

São Paulo tem o maior PIB do Brasil, atingindo um montante de R$650.544.788,73 

no ano de 2015.  

O município, no período de 2010 a 2015, apresentou um crescimento de 38,37% do 

seu PIB. Contra 43,52% da média do estado paulista e 37,2% da média nacional no 

mesmo período. 

Ano PIB (Produto Interno 

Bruto) 

2010   1.189.440,00 

2011 1.376.221,00 

2012 1.416.800,00 

2013 1.505.366,00 

2014 1.589.396,10 

2015 1.645.830,60 

Tabela 8 - PIB de Campo Limpo Paulista, no período de 2010 a 2015. 

Fonte: IBGE. 
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Gráfico 1- PIB de Campo Limpo Paulista, no período de 2010 a 2015. 
Fonte: IBGE. 

 

4.6 Infraestrutura - Energia Elétrica 

Nesta seção serão analisados os dados referentes à energia elétrica do município de 

Campo Limpo Paulista, visto sua ligação direta com o objetivo principal deste projeto. 

A Figura 7 apresenta os Centros de Operação e área de abrangência da CPFL, entre 

elas o município de Campo Limpo, que é atendido pela CPFL Piratininga. 



 

35 
 

 

 

Figura 6 - Mapa dos Centros de Operação e abrangência da CPFL. 

Fonte: Memória Viva, acervo da CPFL. 

 

4.7 Estudo populacional de Campo Limpo Paulista 

4.7.1 Evolução populacional 

O Plano de iluminação de Campo Limpo Paulista tem como horizonte de projeto o 

período de 35 anos, compreendido entre 2018 e 2053, considerando o máximo 

permitido na legislação vigente para projetos de Parceria Público Privada – PPP. 

 

4.7.2 Evolução populacional 

Os dados históricos sobre a evolução populacional em Campo Limpo Paulista indicam 

que o município apresenta uma taxa de crescimento positiva. A Tabela 9 e a Tabela 

10 trazem os dados e a evolução populacional entre 1991 a 2016, respectivamente. 
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Ano População 

1991 45.387 

1996 52.043 

2000 63.724 

2007 69.810 

2010 74.074 

2011 74.869 

2012 75.637 

2013 79.091 

2014 79.982 

2015 80.847 

2016 81.693 

Tabela 9 - População de Campo Limpo Paulista entre 1991 e 2016 
Fonte: IBGE: Censo demográfico 1991; Contagem populacional 1996; Censo demográfico 

2000; Contagem populacional 2007; Censo demográfico 2010; Secretaria de Estado do 
Planejamento: estimativa populacional segundo IBGE. 

 

 

 

Gráfico 2- Evolução populacional 

 

 
A partir das informações anteriormente apresentadas foi possível estimar a projeção 

populacional para o horizonte de projeto a partir do métodos aritmético. 
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Ano População 
 

Ano População 

1991 45.387 
 

2030 104.271 

1996 52.043 
 

2031 105.781 

2000 63.724 
 

2032 107.291 

2007 69.810 
 

2033 108.800 

2010 74.074 
 

2034 110.310 

2011 74.869 
 

2035 111.820 

2012 75.637 
 

2036 113.330 

2013 79.091 
 

2037 114.840 

2014 79.982 
 

2038 116.350 

2015 80.847 
 

2039 117.859 

2016 81.693 
 

2040 119.369 

2017 84.643 
 

2041 120.879 

2018 86.153 
 

2042 122.389 

2019 87.663 
 

2043 123.899 

2020 89.172 
 

2044 125.409 

2021 90.682 
 

2045 126.918 

2022 92.192 
 

2046 128.428 

2023 93.702 
 

2047 129.938 

2024 95.212 
 

2048 131.448 

2025 96.722 
 

2049 132.958 

2026 98.231 
 

2050 134.468 

2027 99.741 
 

2051 135.978 

2028 101.251 
 

2052 137.487 

2029 102.761 
 

2053 138.997 

Tabela 10 - Projeção populacional para o horizonte do Plano 

 

4.7.3 Projeção populacional adotada 

Para o cálculo da projeção populacional, calculou-se a média do crescimento 

populacinal da cidade com dados fornecidos pelo IBGE entre os anos de 1991 e 2016, 

encontrando um crescimento médio de pessoas por ano. Adotou-se esse mesmo 

crescimento (aritmético) para as projeções futuras. 
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5 DIAGNÓSTICO 

Apresentação da metodologia empregada durante a visita a Campo Limpo Paulista - 

SP, no período entre os dias 4 e 8 de Fevereiro de 2018, além dos dados obtidos 

através das medições, observações e visitas realizadas. 

 

5.1 Metodologia Empregada 

Durante a visita da equipe a Campo Limpo Paulista, foram percorridos 556,02 km no 

sistema viário do município. Com isso, foi possível coletar 8760 postes de iluminação 

(não luminárias) sendo 8118 Luminárias, uma vez que na prefeitura do município não 

existia cadastro.  

Esse cadastro foi feito percorrendo avenidas, ruas, servidões e travessas da cidade. 

Os dados foram armazenados com uso do equipamento criado pela Allevant.  

Apesar de a equipe não ter coletado todos os pontos de iluminação do município, a 

metodologia empregada para a determinação da quantidade de postes foi bastante 

condizente com a realidade da cidade. Os postes dos 27,3 km do sistema viário que 

não foram percorridos por razões de acessibilidade (referentes a condomínios 

fechados, propriedades privadas e condições de trânsito das ruas) foram estimados 

de acordo com o espaçamento médio entre postes de 30m: tal quilometragem foi 

dividida pelo espaçamento médio resultando em 790 postes estimados para a área 

não percorrida. 

Com as informações coletadas, pôde-se extrair dados relacionados à rede elétrica, 

tais como espaçamento dos postes e disposição (se estão dispostos unilateralmente, 

bilateralmente ou alternadamente). Ainda em campo, com a utilização de trena a laser 

e roda de medição, foi aferida a altura de montagem e seus respectivos avanços. A 

identificação do tipo de lâmpada foi feita através de identificação visual noturna.  

Também foram feitas medições da iluminância de cada tipo de via, de acordo com a 

malha de medição, conforme indica o item 7 da norma NBR 5101:2012, com o 

luxímetro marca Instrutherm LD-300. Com os dados coletados, foram feitos o cálculo 

da uniformidade e da iluminância média mínima e a verificação do atendimento destas 
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grandezas às especificações feitas pela norma. Com esses dados, também foi 

possível traçar as curvas isolux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 11 – Classificação das vias 

 

Além das informações acima citadas, foram feitos em Campo Limpo Paulista ensaios 

fotográficos e medições dos pontos que carecem de iluminação cênica, ou seja, uma 

iluminação especial para valorização de espaços e edificações. Com tais registros, foi 

possível realizar o projeto de iluminação cênica que será apresentado adiante. 

Em consulta à prefeitura, foram recebidas algumas informações a respeito do sistema 

de iluminação atualmente empregado. Todos os resultados e dados levantados com 

tal metodologia serão abaixo apresentados. 

5.2 Rede Elétrica 

5.2.1 Levantamento da rede de iluminação pública de Campo Limpo Paulista 

Para confirmar os dados da rede de iluminação pública no município, a equipe de 

projeto precisou realizar o levantamento dos pontos de iluminação da cidade 

percorrendo mais de 596 km de vias. Esse levantamento foi utilizado no projeto 

luminotécnico. 
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Figura 7 - Pontos com cadastros de postes na região central (em branco, com luminárias 
simples, vermelho, sem luninária e azul luminária dupla). 

5.2.2 Classificação das vias 

Com os dados coletados em campo, foi possível observar para quais tipos de vias 

(V1, V2, V3, V4, V5 e P1, P2, P3, P4) as ruas se adequam. As tabelas que descrevem 

as classes de iluminação para as vias e para as calçadas encontram-se na página 17 

desse relatório em “2.7. Classe de Iluminação de acordo com a descrição da via”. São 

elas: Tabela 1 - Classe de Iluminação para cada tipo de via, Tabela 2 - Iluminância 

média e mínima e uniformidade para cada classe de iluminação, Tabela 3 - Classe de 

Iluminação para cada tipo de via de pedestres, Tabela 4 - Iluminância média e mínima 

e uniformidade para cada classe de iluminação. 
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5.2.3 Medições de Iluminância 

Para a medição de iluminância foi utilizada a malha de medição que a norma NBR 

5101 exige. Porém, essa malha só serve para a medição da iluminância das faixas 

de rolamento, ficando assim, sem malhas de medição para as calçadas. Com isso, 

para a adequação da norma foi utilizado o software Dialux para realizar a simulação 

da iluminância das calçadas. 

Seguindo a medição indicada na norma, as seguintes vias do município de Campo 

Limpo Paulista tiveram suas iluminâncias medidas: 

➢ Via Local – Avenida Brasília; 

➢ Coletora – Estrada da Figueira Branca; 

➢ Arterial – Avenida dos Emancipadores. 

 

Tomou-se o cuidado de selecionar vias de diferentes características: locais, coletoras, 

arteriais, iluminadas com lâmpadas de vapor de sódio e com larguras diferentes, de 

forma que todas as demais vias da cidade tenham suas características abrangidas. 

A partir da coleta feita na cidade de Campo Limpo Paulista entre os dias 4 e 8 de 

Fevereiro de 2018, foi feita a elaboração das malhas para cada uma das vias citadas. 

A malha padrão, apresentada na norma NBR 5101 é a seguinte:  
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Figura 8 - Malha de medição dos pontos de iluminância 
Fonte: NBR 5101 

  
A partir desse modelo, foram feitas as malhas específicas para cada uma das vias. 
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5.2.3.1 Avenida Brasília - local 

 
A via local é classificada como V4/P4 e está referenciada na figura abaixo do Google 

Earth.  

 
Figura 9 - Local de medição: Avenida Brasília. 

 
A medição dos pontos de iluminância com os respectivos dados técnicos da rua, como 

o avanço do poste, o espaçamento entre os postes, a altura do poste e a largura da 

faixa de rolamento estão contidos na figura abaixo. O número em vermelho é o valor 

da iluminância medida e em preto é apenas o número do ponto. 

 

Figura 10 - Malha de medição e os dados técnicos da Avenida Brasília (avanço, 
espaçamento entre os postes, altura do poste e largura da faixa de rolamento). 
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Emédia  11,4  

Emín  1,51 

Fator Uni.  0,13 

Figura 11 - Iluminância médio (Emédia), Iluminância mínima (Emín) e Fator de Uniformidade 
(Fator Uni.) da Avenida Brasília. 

 
A partir dos dados coletados em campo, foi feita uma simulação da Avenida Brasília 

no software Dialux para que ficasse o mais próximo da realidade. A lâmpada que mais 

se aproximou dos valores coletados foi a de vapor de sódio 70W. 

Na figura abaixo segue a simulação da malha de medição do passeio. Como falado 

acima, não existe uma malha exclusiva exigida pela norma para a medição de 

iluminância da via de pedestre (passeio), portanto foi utilizada a malha gerada pelo 

software. 

 
 

Figura 12 - Malha de iluminância do passeio para a Via local Av. Brasília, gerada pelo 
software. 

 
Na figura abaixo observa-se o mapa das linhas isográficas gerado pelo software, que 

se aproxima muito da realidade atual da Via local Av. Brasília. 

 

Figura 13 - Mapa das linhas isográficas atual da Via local Av. Brasília. 
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A tabela abaixo foi gerada a partir dos requisitos mínimos exigidos pela norma e da 

realidade atual da rua. Nela estão contidas todas as classes de iluminação exigidas 

pela norma, tanto para a via quanto para o passeio. A partir disso, foi observada em 

qual classe de iluminação a via se encontra. 

Via local  

Classe de iluminação Emédio Emín Uniformidade Norma 

V1 - OK - - 

V2 - OK - - 

V3 OK OK - - 

V4 OK OK OK OK 

V5 OK OK OK OK 

P1 - - - - 

P2 OK - - - 

P3 OK - - - 

P4 OK OK OK OK 

Tabela 12 - Classificação da Via local quanto à exigência da norma. 

 
A Via local Av. Brasília está dentro da norma tanto para a classe de iluminação da via 

(V4) quanto para a de passeio (P4).  

5.2.3.2 Estrada da Figueira Branca – coletora 

A Estrada da Figueira Branca é classificada como V2/P3 e está referenciada na figura 

abaixo do Google Earth.  

 
Figura 14 - Local de medição: Estrada da Figueira Branca. 
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A medição dos pontos de iluminância com os respectivos dados técnicos da via, como 

o avanço do poste, o espaçamento entre os postes, a altura do poste e a largura da 

faixa de rolamento estão contidos na figura abaixo, o número em vermelho é o valor 

da iluminância medida e em preto é apenas o número do ponto. 

 

 
Figura 15 - Malha de medição e os dados técnicos da via coletora Estrada da Figueira 
Branca (avanço, espaçamento entre os postes, altura do poste e largura da faixa de 

rolamento). 
 

 

Emédia 16,2 

Emín 3,23 

Fator Uni. 0,2 
 

Tabela 13 - Iluminância médio (Emédia), Iluminância mínima (Emín) e Fator de 
Uniformidade (Fator Uni.) da Estrada da Figueira Branca. 

 
A partir dos dados coletados em campo, foi feita uma simulação da Estrada da 

Figueira Branca no software Dialux para que ficasse o mais próximo da realidade. A 

lâmpada que mais se aproximou dos valores coletados foi a de vapor de sódio de 

100W.  

Na figura abaixo segue a simulação da malha de medição do passeio.  
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Figura 16 - Malha de iluminância do passeio para a Estrada da Figueira Branca, gerada pelo 

software. 

 
Na figura abaixo observa-se o mapa das linhas isográficas gerado pelo software, que 

se aproxima muito da realidade atual da Estrada da Figueira Branca. 

 

Figura 17 - Mapa das linhas isográficas atual da Estrada da Figueira Branca. 
 

A figura abaixo foi gerada a partir dos requisitos mínimos exigidos pela norma e da 

realidade atual da avenida. Nela estão contidas todas as classes de iluminação 

exigidas pela norma, tanto para a via quanto para o passeio. A partir disso, foi 

observada em qual classe de iluminação a via se encontra. 
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Estrada da Figueira Branca 

Classe de iluminação Emédio Emín Uniformidade Norma 

V1 OK OK - - 

V2 OK OK OK OK 

V3 OK OK OK OK 

V4 OK OK OK OK 

V5 OK OK OK OK 

P1 OK - - - 

P2 OK - - - 

P3 OK OK OK OK 

P4 OK OK OK OK 

 
Tabela 14 - Classificação da Estrada da Figueira Branca quanto à exigência da norma. 

 
A via coletora Estrada da Figueira Branca está dentro da norma tanto para a classe 

de iluminação da via (V2) quanto para a de passeio (P3). 

5.2.3.3 Avenida dos Emancipadores - arterial 

A Avenida dos Emancipadores é classificada como V2/P2 e está referenciada na 

figura abaixo do Google Earth.  

 
 

Figura 18 - Local de medição: Avenida dos Emancipadores. 

A medição dos pontos de iluminância com os respectivos dados técnicos da rua, como 

o avanço do poste, o espaçamento entre os postes, a altura do poste e a largura da 
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faixa de rolamento estão contidos na figura 21 abaixo, o número em preto é o valor 

da iluminância medida e em vermelho é apenas o número do ponto. 

 
Figura 19 - Malha de medição e os dados técnicos da via arterial Avenida dos 

Emancipadores (avanço, espaçamento entre os postes, altura do poste e largura da faixa de 
rolamento). 

 

Emédia 20,6 

Emín 3,67 

Fator Uni. 0,18 
 

Tabela 15 - Iluminância médio (Emédia), Iluminância mínima (Emín) e Fator de 
Uniformidade (Fator Uni.) da Av. dos Emancipadores. 

A partir dos dados coletados em campo, foi feita uma simulação da Av. dos 

Emancipadores no software Dialux para que ficasse o mais próximo da realidade. A 

lâmpada que mais se aproximou dos valores coletados foi a de vapor de sódio de 

130W. 

Na figura abaixo segue a simulação da malha de medição do passeio.  

 

Figura 20 - Malha de iluminância do passeio para a Av. dos Emancipadores, gerada pelo 
software. 
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Na figura abaixo observa-se o mapa das linhas isográficas gerado pelo software, que 

se aproxima muito da realidade atual da via arterial Av. dos Emancipadores. 

 
Figura 21 - Mapa das linhas isográficas atual da Av. dos Emancipadores. 

 
A tabela abaixo foi gerada a partir dos requisitos mínimos exigidos pela norma e da 

realidade atual da Av. dos Emancipadores. Nela estão contidas todas as classes de 

iluminação exigidas pela norma, tanto para a via quanto para o passeio. A partir disso, 

foi observada em qual classe de iluminação a via se encontra. 

Avenida dos Emancipadores 

Classe de iluminação Emédio Emín Uniformidade Norma 

V1 - - - - 

V2 OK OK OK OK 

V3 OK OK OK OK 

V4 OK OK OK OK 

V5 OK OK OK OK 

P1 - - - - 

P2 OK OK OK OK 

P3 OK OK OK OK 

P4 OK OK OK OK 

Tabela 16 - Classificação da Av. dos Emancipadores quanto à exigência da norma. 

A Av. dos Emancipadores está dentro da norma tanto para a classe de iluminação da 

via (V2) quanto para a do passeio (P2).  

5.2.4 Manutenção 

No município não há uma central específica para o recebimento de chamadas 

relacionadas à iluminação pública. Para a solicitação de algum serviço, o munícipe 
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entra em contato com o telefone da Prefeitura que então repassa o chamado para o 

funcionário competente. 

Tendo conhecimento do chamado, o funcionário vai a campo para solucionar o 

chamado. A maior parte das notificações é referente a lâmpadas queimadas, 

lâmpadas acesas durante o dia, fios rompidos e lâmpadas quebradas por vândalos. 

5.2.5 Expansão e modernização 

Em caso de novos loteamentos, em locais em que não há infraestrutura de iluminação 

pública, a CPFL Piratininga é responsável pela instalação de postes e toda 

infraestrutura de energia. 

5.3 Análise da Rede Urbana 

5.3.1 Caracterização das Áreas da Cidade 

Nota-se, na cidade de Campo Limpo Paulista, que existem cinco zonas mais 

urbanizadas contínuas: a cidade em si, a grande porção mais urbanizada, com 

bairros conurbados, e porções separadas localizadas nos extremos norte e nordeste 

do município, além de zonas habitadas no extremo leste, sul e sudeste do 

município.

 

Figura 22 - Região central de Campo Limpo Paulista. 
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Figura 23 - Jardim Laura, Parque Niagara, Estância Figueira Branca: porções a nordeste do 

município em relação a região central. 

 

 
Figura 24 - Ville Saint James II, Estância São Paulo: porções a leste do município em 

relação à região central. 
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Figura 25 - Chácaras Nova Germânia, Jardim Timbara, Chácaras Novo Hamburgo, Fazenda 

Marajoara: porções a norte do município em relação à região central. 
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Figura 26 - Jardim Fritz, Botujuru, Vila Marieta, Parque Santana: porções a sul e sudeste do 

município em relação à região central. 

 

5.3.2 Considerações sobre as vias 

Segue um resumo das classificações das vias:  

5.3.2.1 Vias Arteriais e Expressas 

➢ R. Pinheiro de Dezembro; 

➢ R. Oswaldo Grandisoli; 

➢ Av. Alfried Krupp; 

➢ Av. Dom Pedro I; 

➢ Av. dos Emancipadores; 

➢ Av. Aderbal da Costa Moreira; 

➢ R. Aníbal Lopes da Fonseca; 

➢ Estrada Bragantina; 

➢ Estrada Campo Verde. 

5.3.2.2 Vias Coletoras 

➢ R. Colibri; 

➢ R. Ramiro Gonçalves Cardoso; 
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➢ Av. Manoel Tavares da Silva; 

➢ R. Júlio Prestes; 

➢ R. Nicarágua; 

➢ R. Macajuba; 

➢ R. Sexto Pateli; 

➢ R. Nove de Julho; 

➢ Estrada da Figueira Branca; 

➢ Estrada dos Ipês; 

➢ Av. Integração; 

➢ Estrada Faustino Bizeto; 

➢ Av. Marginal Direita; 

➢ Av. Mitiharu Tanaka; 

➢ Av. Antônio de Gióia; 

➢ Estrada Bragantina; 

➢ Estrada do Garcia; 

➢ Av. Amazonas; 

➢ R. Alemanha; 

➢ Av. da Saudade; 

➢ Estrada Cassatella; 

➢ R. Bezerra de Menezes. 

5.3.2.3 Vias Locais 

➢ Todas as demais. 

5.3.3 Segurança Pública 

A iluminação pública assume papel fundamental na qualidade de vida e segurança 

para as cidades em virtude do crescimento da urbanização e seus consequentes 

problemas. O Centro de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP) 

determinou as circunstâncias de maior incidência dos diferentes tipos de crime e 

concluiu que, na maioria dos casos, elas estão associadas à falta de iluminação. 

5.3.4 Pontos para Iluminação Cênica 

A iluminação cênica é aquela direcionada para o destaque dos objetos e capaz de 

transformar o ambiente em um tipo de cenário. Nos shows musicais e nas peças de 

teatro muitas vezes existe um grande refletor que foca um cantor ou um ator. Este 

refletor dá destaque ao objeto que deve ter a maior atenção. O mesmo pode ser feito 

na iluminação de ambientes. 
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É importante destacar que o município de Campo Limpo Paulista, no que diz respeito 

a pontos turísticos, não é muito valorizado pela população e tampouco pelos turistas. 

Dessa forma, o uso da iluminação cênica é uma possível solução para contornar essa 

situação de não valorização da cidade. 

Os pontos da cidade que merecem atenção especial para a iluminação, tanto para 

sua valorização visual quanto para incremento da segurança, são: 

➢ Região do Botujuru 

 3 (três) Praças Municipais. 
 Campo de Futebol Público. 
 Terminal. 
 Centrinho (Coreto). 
 

➢ Região Central  

 6 (seis) praças. 
 Complexo Esportivo Público. 
 Lago 
 Cristo Redentor. 
 

➢ Região São José. 

 2 (duas) Praças Municipais. 
 Escada de ligação. 
 Represa. 
 Quadra Pública. 

 

➢ Região de Santa Lúcia. 

 2 (duas) Praças Municipais. 

 

➢ Região Figueira. 

 Lago. 

 

➢ Região Pau Arcado. 

 Praça Municipal. 
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➢ Prefeitura; 

➢ Centro Cultural. 

 

  
Foto 1- Prefeitura de Campo Limpo 

Fonte: Allevant 
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Foto 2- Centro Cultural Campo Limpo Paulista 
Fonte: Allevant 

 

Foto 1 - Centro Cultural Campo Limpo Paulista 
Fonte: Allevant 
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5.3.5 Ocorrência de Novas Obras 

No caso de novos loteamentos, em locais em que não há infraestrutura de iluminação 

pública, a CPFL será responsável pela instalação de postes e da infraestrutura de 

energia elétrica. 

5.3.6 Classificação e Hierarquização das Vias 

De acordo as disposições previstas no Código de Trânsito Brasileiro (apresentadas 

em item do Capítulo 2), as vias urbanas (para veículos e pedestres) de Campo Limpo 

Paulista foram classificadas, quanto à iluminação, de acordo com a NBR 5101, 

também está apresentada. A classificação das vias se deu pela sua hierarquização 

como expressa, arterial, coletora e local. 

 É importante destacar que a classificação do tráfego em leve, médio ou intenso, que 

levarão à classe de iluminação, foi baseada no levantamento e na observação feita 

pela equipe técnica, pois não existem, no município, dados precisos sobre o volume 

de tráfego. 

Tipo de 
Via 

Classe de Iluminação 
 

Arterial V2 e P2 

Coletora V2 e P3 

Local V4 e P4 

 
Tabela 17 - Classe de Iluminação das Vias. 

5.4 Caracterização do Parque Luminotécnico – Atual e Futuro 

5.4.1 Vias Consideradas no Projeto 

Para a elaboração do projeto luminotécnico, as vias do município de Campo Limpo 

Paulista foram classificadas de diferentes formas, visando abranger o maior número 

de possibilidades. 

Vias vicinais são aquelas que fazem ligações com regiões mais afastadas da região 

mais movimentada da cidade. No caso do município de Campo Limpo Paulista, a 
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extensão de vias vicinais é de 75,75km. A instalação de postes nestes locais ficará a 

critério do município, visto que são áreas pouco frequentadas, o que geraria um gasto 

(tanto com energia quanto com a instalação dos postes) que não compensaria o baixo 

retorno social. 

 

 
Figura 27 - Exemplo de vias vicinais no município. 

 
 
Na sequência, serão apresentadas as características do parque luminotécnico de 

cada um dos tipos de via apresentados acima. 
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5.4.2 Vias Arteriais e Coletoras 

A tabela abaixo mostra as características das vias arteriais do município de Campo 

Limpo Paulista. Vale ressaltar que as vias arteriais não possuem trechos sem poste, 

como pode ser observado abaixo. 

 

Nomes das vias 
Extensão total das 
vias arteriais (km) 

Espaçamento 
(m) 

Postes 

      Luminária Simples Duas pétalas 
Sem luminária/Exp. 

Imediata 

Rua Primeiro de 
Dezembro 

0,56 33,12 17     

Rua Oswaldo 
Grandisoli 

0,50 27,83 12   6 

Av. Alfried Krupp 2,89 31,39 81   11 

Av. Dom Pedro I 1,69 32,46 50   2 

Av. dos 
Emancipadores 

0,53 29,56 16   2 

Av. Aderbal da 
Costa Moreira 

1,98 37,26   27 26 

Rua Aníbal Lopes 
da Fonseca 

2,43 30,71 62   17 

Estr. Bragantina 6,49 31,18 185 2 21 

Estr. Campo Verde 3,80 33,60 97   16 

Subtotal 20,86   520 29 101 

          

      Total de postes 650 

   
Total de luminárias 578 

Tabela 18 - Tabela geral das vias arteriais. 

 

Nomes das vias 
Extensão total das vias 

arteriais (km) 
Espaçamento (m) Quantidade de luminárias 

        

Rua Primeiro de 
Dezembro 

0,56 31 17 

Rua Oswaldo Grandisoli 0,5 31 12 

Av. Alfried Krupp 2,89 31 81 

Av. Dom Pedro I 1,69 31 50 

Av. dos Emancipadores 0,53 33 16 

Av. Aderbal da Costa 
Moreira 

1,98 32 54 

Rua Aníbal Lopes da 
Fonseca 

2,43 33 62 

Estr. Bragantina 6,49 32 189 

Estr. Campo Verde 3,8 31 97 

Subtotal 20,86   578 

        

Tabela 19 - Tabela resumo das vias arteriais: extensões e iluminação. 
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Na próxima tabela pode ser observada a estimação da quantidade de luminária das 

vias coletoras. 

Nomes das 
vias 

Extensão 
total (km) 

Espaçamento 
médio da via 

(m) 
Postes 

    
  Luminária Simples Duas pétalas 

Sem luminária/Exp. 
Imediata 

Rua Colibri 0,69 28,75 23   1 

Rua Ramiro 
Gonçalves 
Cardoso 

1,02 27,57 37     

Av. Manoel 
Tavares da 

Silva 
0,94 26,11 28   8 

Rua Júlio 
Prestes 

0,41 29,29 14     

Rua 
Nicarágua 

0,48 32,00 15     

Rua Macajuba 1,1 31,43 35     

Rua Sexto 
Pateli 

0,38 27,14 14     

Rua Nove de 
Julho 

0,44 29,33 13   2 

Estr. da 
Figueira Branca 

4,51 31,32 142   2 

Estr. dos Ipês 1,19 29,75 34   6 

Av. Integração 1,51 32,83 40   6 

Estr. Faustino 
Bizeto 

1,37 30,44 45     

Av. Marginal 
Direita 

1,01 31,56 32     

Av. Mitiharu 
Tanaka 

0,69 31,36 22     

Av. António Di 
Gióia 

1,38 30,00 46     

Rua 
Bragantina 

0,37 26,43 8   6 

Estr. do 
Garcia 

1,27 33,42 33   5 

Av. Amazonas 1,58 34,35 43 3   

Rua 
Alemanha 

0,82 29,29 24   4 

Av da 
Saudade 

1,1 33,33 33     

Estr. 
Cassatella 

1,51 32,13 45   2 

Rua. Bezerra 
de Menezes 

1 33,33 30     

Total 24,77   756 3 42 

            

            

    

Total de 
postes 801 

    

Total de 
luminárias 

762 

Tabela 20 - Tabela geral das vias coletoras. 
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Nomes das 
vias 

Extensão total (km) Espaçamento (m) Quantidade de luminárias 

        

Rua Colibri 0,69 31 23 

Rua Ramiro 
Gonçalves 
Cardoso 

1,02 30 37 

Av. Manoel 
Tavares da 

Silva 
0,94 25 28 

Rua Júlio 
Prestes 

0,41 27 14 

Rua 
Nicarágua 

0,48 27 15 

Rua 
Macajuba 

1,1 40 35 

Rua Sexto 
Pateli 

0,38 40 14 

Rua Nove de 
Julho 

0,44 23 13 

Estr. da 
Figueira 
Branca 

4,51 31 142 

Estr. dos Ipês 1,19 28 34 

Av. 
Integração 

0,66 25 40 

Estr. Faustino 
Bizeto 

1,37 25 45 

Av. Marginal 
Direita 

1,01 40 32 

Av. Mitiharu 
Tanaka 

0,69 27 22 

Av. António 
Di Gióia 

1,38 26 46 

Rua 
Bragantina 

0,93 40 8 

Estr. do 
Garcia 

1,27 30 33 

Av. 
Amazonas 

1,58 30 49 

Rua 
Alemanha 

0,82 23 24 

Av da 
Saudade 

0,58 25 33 

Estr. 
Cassatella 

0,83 29 45 

Rua. Bezerra 
de Menezes 

1 29 30 

  Total de luminárias 762 

Tabela 21 - Tabela resumo das vias coletoras: extensões e iluminação. 

 

5.4.3 Vias Locais 

A imagem abaixo indica todas as vias locais do município de Campo Limpo Paulista. 

Na sequência será apresentada uma tabela resumo com a quantidade de postes das 

vias locais. 
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Figura 28 - Todas as vias locais do município de Campo Limpo Paulista. 

 
Na tabela abaixo pode ser observado a quantidade de postes das vias locais, 

lembrando que em 23,7 Km de vias não foi possível fazer a coleta de pontos de 

iluminação. Com isso foi feito uma estimativa do número de postes utilizando o 

espaçamento médio de 30m. 

Nome da via 

Extensão total 
das vias locais 

(km) 
Espaçamento 

médio (m) 
Postes 

   Luminária Simples Duas pétalas 
Sem luminária/Exp. 

Imediata 

Locais pinadas 209,15 31,96 5952 18 574 

Locais não 
pinadas/estimadas 

23,70 30,00 790   

Subtotal 232,85  6742 18 574 

   
Total de postes 7334 

   

Total de 
luminárias 6778 

 
Tabela 22 - Quantidade de postes por zona nas vias locais. 
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6 PROJETO LUMINOTÉCNICO 

O projeto luminotécnico tem como finalidade projetar a iluminação da cidade de forma 

que reflita a sua identidade e a hierarquia das vias, adequando a iluminação aos usos 

que são feitos dos espaços urbanos. Além disso, um planejamento adequado da 

iluminação gera também uma gestão mais eficiente da energia, diminuindo consumo 

e gastos, reduzindo impactos ao meio ambiente. 

Neste estudo, foram feitas as projeções de iluminação para as vias da cidade de 

Campo Limpo Paulista (arteriais, coletoras e locais), além da iluminação cênica de 

locais importantes da cidade, tais como a Prefeitura e o Centro Cultural. 

6.1 Metodologia 

Para a elaboração do projeto luminotécnico foi utilizado o software DIALUX, sendo as 

informações de entrada do software as características das vias e a potência da 

lâmpada com seu respectivo fluxo luminoso. As imagens a seguir foram retiradas do 

software e mostram como é feita a entrada das variáveis.  

 
Figura 29 Escolha das Características da Via. 
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Figura 30 Escolha da Potência, Fluxo Luminoso e o Tipo de Lâmpada. 

 

 
Figura 31:  Escolha das Características dos Postes. 

 

Após a inserção dos dados, o DIALUX retorna as exigências da NBR 5101/2012 já 

citadas: iluminância média mínima (Emed,mín), iluminância mínima (Emín) e fator de 

uniformidade da iluminância (Uo).  

Com essa ferramenta, foi possível chegar às lâmpadas que são necessárias para a 

adequação da iluminação das vias de Campo Limpo Paulista à norma.  

Em todas as vias arteriais, coletoras e locais foram levantados os comprimentos das 

ruas e contados os postes para se chegar ao espaçamento médio. Com esses dados, 

foi possível chegar à solução luminotécnica para a cidade de Campo Limpo Paulista. 
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6.2 Solução Luminotécnica 

O projeto luminotécnico baseou-se nas características das vias apresentadas na 

tabela 32, na tabela 33 e na Tabela 34. A largura da calçada considerada para todos 

os tipos de via foi de 2m.  

Outro padrão adotado foi o de braço curto e altura para fixação/instalação da luminária 

de 7,5m. Esse padrão foi adotado pois observou-se que levava a um menor consumo 

de energia para iluminação adequada à norma. 

Como a proposta é que todas as lâmpadas da cidade de Campo Limpo Paulista sejam 

substituídas por luminárias LED, foram feitas simulações das distribuições de 

iluminância com essa tecnologia. Assim, foi possível definir quais as potências das 

lâmpadas de LED que deverão ser implantadas em cada via para que se atenda aos 

requisitos mínimos exigidos pela norma.  

6.3 Solução luminotécnica: Vias Arteriais 

Segue o projeto luminotécnico para as vias arteriais. Vale lembrar que não há trechos 

sem postes nas vias arteriais, portanto a proposta é de apenas trocar e colocar as 

luminárias do parque atual. 

6.3.1 Proposta 

Todos os braços deverão conter 1,5m de comprimento (“a”), a altura de instalação 

do ponto de luz deverá ser de 7,5m (“H”) e não existe limitação para potência das 

lâmpadas LED usadas. 
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Figura 32: Ilustração da proposta. 

 
 

6.3.1.1 Arterial com lâmpada LED de 13000 lúmens. 

As vias somadas possuem uma extensão total de 20,86km, sendo toda a sua 

extensão com poste unilateral. Além disso possui um total de 650 postes, sendo 520 

com luminárias simples, 29 com luminárias duplas e 101 postes sem luminárias. 

Com esses dados foi feita a simulação para a escolha dos fluxos luminosos e, 

consequentemente, das potências das lâmpadas de LED necessárias para deixar a 

iluminação da via de acordo com a norma. 

Na figura a seguir podem ser observadas as linhas isográficas de iluminância para a 

via com lâmpada de LED de 13000 lúmens. 
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Figura 33: Linhas isográficas de iluminância das vias com lâmpada de LED de 13000 
lúmens. 

 

6.4 Solução luminotécnica: Vias coletoras 

Segue o projeto luminotécnico para as vias coletoras. Vale lembrar que não há trechos 

sem postes nas vias coletoras, portanto a proposta é de apenas trocar as luminárias 

do parque atual. 

6.4.1 Coletoras com lâmpadas LED de 8000 lúmens. 

A soma de todas as vias com esse espaçamento possui 1,26km de extensão e 55 

postes com luminárias. Assim, a proposta para essa via é que sejam instaladas 

luminárias LED de 8000 lúmens. 

Na figura abaixo podem ser observadas as linhas isográficas de iluminância para as 

vias coletoras com lâmpada de LED de 8000 lúmens. 

 

Figura 34: Linhas isográficas de iluminância das vias coletoras com lâmpada de LED de 
8000 lúmens. 

 

6.4.2 Coletoras com lâmpadas LED de 9000 lúmens. 

A soma de todas as vias com esse espaçamento possui 6,51km de extensão e 255 

postes com luminárias. Assim, a proposta para essa via é que sejam instaladas 

luminárias LED de 9000 lúmens. 
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Na figura abaixo podem ser observadas as linhas isográficas de iluminância para as 

vias coletoras com lâmpada de LED de 9000 lúmens. 

 
Figura 35: Linhas isográficas de iluminância das vias coletoras com lâmpada de LED de 

9000 lúmens. 
 

6.4.3 Coletoras com lâmpadas LED de 10000 lúmens. 

A soma de todas as vias com esse espaçamento possui 12,09 km de extensão e 400 

postes, sendo todos com luminárias simples. Assim, a proposta para essa via é que 

sejam instaladas luminárias LED de 10000 lúmens. 

Na figura abaixo podem ser observadas as linhas isográficas de iluminância para as 

vias coletoras com lâmpada de LED de 10000 lúmens. 

 
Figura 36: Linhas isográficas de iluminância das vias coletoras com lâmpada de LED de 

10000 lúmens. 
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6.4.4 Coletoras com lâmpadas LED de 13000 lúmens. 

A soma de todas as vias com esse espaçamento possui 3,42 km de extensão e 86 

postes, sendo todos com luminárias simples. Assim, a proposta para essa via é que 

sejam instaladas luminárias LED de 13000 lúmens. 

 

Na figura abaixo podem ser observadas as linhas isográficas de iluminância para as 

vias coletoras com lâmpada de LED de 13000 lúmens. 

 

 
Figura 37: Linhas isográficas de iluminância das vias coletoras com lâmpada de LED de 

13000 lúmens. 

 
 

6.5 Solução luminotécnica: trechos com postes das vias locais 

Segue o projeto luminotécnico para as vias locais. Vale lembrar que há 232,85Km de 

vias locais em toda a cidade de Campo Limpo Paulista, sendo a maior parte da sua 

extensão com poste unilateral. A via possui um total de 7334 postes. Com isso o 

espaçamento médio dessa parte fica em aproximadamente 31m. Lembrando que do 

valor total, 790 postes foram estimados pela equipe, pois não foi possível ter acesso 

aos locais onde eles se encontravam. 

Com esses dados foi feita a simulação para a escolha dos fluxos luminosos e, 

consequentemente, das potências das lâmpadas de LED necessárias para deixar a 

iluminação da via de acordo com a norma. 

Na figura a seguir podem ser observadas as linhas isográficas de iluminância para 

todas as vias locais com lâmpada de LED de 6000 lúmens. 
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Figura 38 - Linhas isográficas de iluminância das vias locais com lâmpada de LED de 

6000lúmens. 

6.6 Solução luminotécnica: expansão vegetativa até o ano de 2052 

Para a expansão vegetativa até o ano de 2053, foi calculada a quantidade de poste 

aproximada que deverá ser instalada, como pode ser observado na tabela abaixo. 

Anos População 

Relação 
hab/poste 
(pop. IBGE 

2017/parque 
atual) 

Parque total 
estimado 

considerando 
a expansão 

imediata 

Postes a 
serem 

instalados 
(a cada 5 

anos) 

Postes a serem 
instalados 

(acumulado) 

2018 82.520 9,34 8.835 0 0 

2023 88.553 9,34 8.963 128 128 

2028 94.586 9,34 9.091 128 256 

2033 100.619 9,34 9.219 128 384 

2038 106.651 9,34 9.347 128 512 

2043 112.684 9,34 9.475 128 640 

2048 118.717 9,34 9.603 128 768 

2053 124.750 9,34 9.731 128 896 

 
Tabela 23 - Cálculo aproximado da quantidade de postes que deverão ser instalados até o 

ano de 2053. 

 

Para a expansão vegetativa, é sugerida a instalação de um poste a cada 30m com 

altura padrão da luminária de 7,5m, totalizando 896 postes até o ano de 2053. Foi 

considerado que todas as vias na expansão vegetativa serão locais. 

6.7 Solução luminotécnica: expansão imediata 

Na cidade de Campo Limpo Paulista existem 717 postes sem luminárias na zona 

urbana. Portanto esses 717 postes foram considerados como sendo postes de 

expansão imediata. Sendo assim, deverão ser instaladas luminárias de 6000 lúmens 

para que os locais onde eles se encontram passem a ficar dentro da norma. 
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6.8 Solução luminotécnica: trechos com postes nas vias vicinais 

As vias vicinais de Campo Limpo Paulista possuem uma extensão total de 75,74 Km. 

Para uma eventual iluminação das vias vicinais, a quantidade de postes instalados 

deverá ser de 2525 postes do tipo unilateral com um espaçamento médio de 30 m 

entre cada um deles. Lembrando que ja existem 765 postes instalados nas vicinais, 

portanto para que toda a extensão das vicinais contenha postes, ainda faltam 1760 

para serem instalados. 

As lâmpadas LED propostas para essas vias possuem uma capacidade de 6000 

lúmens.  

É importante lembrar que não faz parte do escopo inicial da concessão 

implantar luminárias nessas vicinais. 

6.9 Resumo do projeto luminotécnico 

Com o projeto luminotécnico feito, foram montadas as tabelas resumo com as 

características das lâmpadas que deverão ser instaladas (potência e fluxo luminoso) 

para todas as vias existentes na cidade de Campo Limpo Paulista. 

6.9.1 Vias arteriais 

A tabela abaixo representa as características das luminárias que serão necessárias 

serem instaladas em cada via na proposta. 

Nomes das vias Fluxo Luminoso (Lm) Quantidade de luminárias 
Ângulo de 

instalação da 
luminária 

Tipo de via 

Rua Primeiro de Dezembro 13000 17 5° de inclinação V2 E P2 

Rua Oswaldo Grandisoli 13000 12 5° de inclinação V2 E P2 

Av. Alfried Krupp 13000 81 5° de inclinação V2 E P2 

Av. Dom Pedro I 13000 50 5° de inclinação V2 E P2 

Av. dos Emancipadores 13000 16 5° de inclinação V2 E P2 

Av. Aderbal da Costa Moreira 13000 54 5° de inclinação V2 E P2 

Rua Aníbal Lopes da Fonseca 13000 62 5° de inclinação V2 E P2 

Estr. Bragantina 13000 189 5° de inclinação V2 E P2 

Estr. Campo Verde 13000 97 5° de inclinação V2 E P2 

Total   578 
    

Tabela 24: Características técnicas das lâmpadas de LED para as vias arteriais existente na 
cidade de Campo Limpo Paulista. 
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Tabela resumo das arteriais 

Investimento Quantidade 
Novos Postes de Iluminação 0 
Luminárias com as Lâmpadas LED 578 
Fiação Luminárias 0 
Braços Novos Substituição 173 
Descarte material retirado Lampadas 578 
Equipamentos Telegestão (cob.Parcial) 58 
Postes Existentes sem luminárias   0 

 
Tabela 25: Resumo dos equipamentos das vias arteriais. 

6.9.2 Vias coletoras 

Na tabela abaixo estão representadas a quantidade de luminárias e os seus 

respectivos fluxos luminosos para realizar a troca para LED das vias coletoras. 

 

Nomes das vias Fluxo 
Luminoso 

(Lm) 

Quantidade de 
luminárias 

Ângulo de intalação 
da luminária 

Tipo de via 
  

Rua Colibri 10000 23 5° de inclinação V2 E P3 

Rua Ramiro Gonçalves Cardoso 10000 37 5° de inclinação V2 E P3 

Av. Manoel Tavares da Silva 9000 28 5° de inclinação V2 E P3 

Rua Júlio Prestes 9000 14 5° de inclinação V2 E P3 

Rua Nicarágua 9000 15 5° de inclinação V2 E P3 

Rua Macajuba 13000 35 5° de inclinação V2 E P3 

Rua Sexto Pateli 13000 14 5° de inclinação V2 E P3 

Rua Nove de Julho 8000 13 5° de inclinação V2 E P3 

Estr. da Figueira Branca 10000 142 5° de inclinação V2 E P3 

Estr. dos Ipês 10000 34 5° de inclinação V2 E P3 

Av. Integração 9000 40 5° de inclinação V2 E P3 

Estr. Faustino Bizeto 9000 45 5° de inclinação V2 E P3 

Av. Marginal Direita 13000 32 5° de inclinação V2 E P3 

Av. Mitiharu Tanaka 9000 22 5° de inclinação V2 E P3 

Av. António Di Gióia 9000 46 5° de inclinação V2 E P3 

Rua Bragantina 13000 8 5° de inclinação V2 E P3 

Estr. do Garcia 10000 33 5° de inclinação V2 E P3 

Av. Amazonas 10000 49 5° de inclinação V2 E P3 

Rua Alemanha 8000 24 5° de inclinação V2 E P3 

Av da Saudade 9000 33 5° de inclinação V2 E P3 

Estr. Cassatella 10000 45 5° de inclinação V2 E P3 

Rua. Bezerra de Menezes 10000 30 5° de inclinação V2 E P3 

 Total 762   
Tabela 26 - Características técnicas das lâmpadas de LED para as vias coletoras existente 

na cidade de Campo Limpo Paulista. 
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Tabela resumo das coletoras 

Investimento Quantidade 

Novos Postes de Iluminação 0 

Luminárias com as Lâmpadas LED 762 

Fiação Luminárias 0 

Braços Novos Substituição 229 

Descarte material retirado Lampadas 762 

Equipamentos Telegestão (cob.Parcial) 76 

Postes Existentes sem luminárias  0 
Tabela 27: Resumo dos equipamentos das vias coletoras. 

 

 

6.9.3 Vias locais 

Na tabela abaixo estão representadas a quantidade de luminárias e as suas 

respectivas potências para realizar a troca para LED.  

 
 

Nomes das 
vias 

Fluxo Luminoso 
Quantidade de 

luminárias 

ângulo de intalação da 
luminária 

Tipo de via 

Todas as 
locais 

6000 6778 5° de inclinação V4 E P4 

 
Tabela 28 - Características técnicas das lâmpadas de LED para as vias locais existentes na 

cidade de Campo Limpo Paulista. 
 

 

Tabela resumo das locais 

Investimento Quantidade 

Novos Postes de Iluminação 0 

Luminárias com as Lâmpadas LED 6.778 

Fiação Luminárias 0 

Braços Novos Substituição 2.033 

Descarte material retirado Lampadas 6.778 

Equipamentos Telegestão (cob.Parcial) 678 

Postes Existentes sem luminárias   0 
Tabela 29: Resumo dos equipamentos das vias locais. 
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6.9.4 Vias de expansão vegetativa 

Abaixo estão representadas as quantidades de postes que deverão ser instaladas 

para as vias de expansão vegetativa. Lembrando que o espaçamento entre os novos 

postes deve ser de 30m. 

 

Anos 

Postes a 
serem 

instalados 
(a cada 5 

anos) 

Postes a 
serem 

instalados 
(acumulado) 

Fluxo 
luminoso 

(lm) 

2017 0 0 6.000 

2022 128 128 6.000 

2027 128 256 6.000 

2032 128 384 6.000 

2037 128 512 6.000 

2042 128 640 6.000 

2047 128 768 6.000 

2052 128 896 6.000 

 
Tabela 30 - Características técnicas das lâmpadas de LED para a expansão vegetativa até 

o ano de 2052 da cidade de Campo Limpo Paulista. 

6.9.5 Expansão imediata 

Na tabela abaixo estão representadas a quantidade de luminárias e as suas 

respectivas potências para realizar a troca para LED. 

 

Nomes das vias Fluxo Luminoso 
Quantidade de 

luminárias 

Ângulo de intalação da 
luminária 

Tipo de via 

Exp. Imediata 6000 717 5° de inclinação V4 E P4 

Tabela 31 - Características técnicas das lâmpadas de LED para a expansão imediata de 
Campo Limpo Paulista. 

 

 

6.10 Cenários do projeto luminotécnico 

Para o cálculo do custo mensal aproximado, o projeto luminotécnico será divido em 3 

cenários, sendo eles: 

➢ Cenário base: Troca do parque atual para LED; 

➢ Cenário 1: Troca do parque atual + a expansão imediata; 

➢ Cenário 2: Troca do parque atual para LED + a expansão imediata + a 

expansão vegetativa até 2052. 
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Para os 3 cenários, os horários de ligar e desligar das lâmpadas foram baseados no 

momento aproximado do nascer e pôr do sol de cada estação do ano e a quantidade 

de postes utilizados para a simulação do gasto anual, foi a   existente atualmente na 

cidade com luminária. Além disso, para base de cálculo do gasto aproximado foi 

utilizado o preço do kWh de R$0,39. Assim, a cada três (3) meses é alterado o ciclo 

de funcionamento das lâmpadas. Além disso foi utilizado uma eficiência luminosa das 

luminárias de 100 lm/W (padrão de uma lâmpada LED), para que fosse possível achar 

uma potência e realizar os cálculos.  

Estações do Ano 

Primavera (22/09 
até 21/12) 

Verão (21/12 
até 20/03) 

Outono (20/03 
até 20/06) 

Inverno (20/06 
até 22/09) 

18:00 às 06:00 19:00 às 05:00 18:00 às 06:00 17:00 às 07:00 

Tabela 32- Horário do nascer e pôr do sol das estações do ano. 

 

6.10.1 Cenário base -  Troca do parque atual para LED 

Nas tabelas abaixo pode ser observado o custo mensal aproximado do cenário base 

sem dimerização e com dimerização a partir de lâmpadas de 10000 lúmens (100W). 

 

 

Quantidade   
Fluxo 

Luminoso 
(lúmens) 

 

Luminárias 
Existentes 

Postes á 
instalar   

                6.778    6.000 

                      37    8.000 

                    243    9.000 

                    393    10.000 

                    667    13.000 
SUBTOTAIS                8.118                 -      

TOTAL 
                                     

8.118   
 

Tabela 33- Parque de luminárias do cenário base. 
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Estações do Ano - Sem dimerização 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$171.293,62 R$142.744,68 R$171.293,62 R$199.842,55 

80 R$1.246,75 R$1.038,96 R$1.246,75 R$1.454,54 

90 R$9.211,64 R$7.676,37 R$9.211,64 R$10.746,92 

100 R$16.553,16 R$13.794,30 R$16.553,16 R$19.312,02 

130 R$36.522,25 R$30.435,21 R$36.522,25 R$42.609,29 

Por mês: R$78.275,81 R$65.229,84 R$78.275,81 R$91.321,78 

Por ano: R$939.309,70 

Média mensal R$78.275,81 
Tabela 34- Custo do cenário base sem dimerização. 

 

Estações do Ano - Com dimerização a partir de 100W 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$171.293,62 R$142.744,68 R$171.293,62 R$199.842,55 

80 R$997,40 R$1.038,96 R$997,40 R$1.163,64 

90 R$7.369,32 R$7.676,37 R$7.369,32 R$8.597,53 

100 R$13.242,53 R$13.794,30 R$13.242,53 R$15.449,62 

130 R$29.217,80 R$30.435,21 R$29.217,80 R$34.087,44 

Por mês: R$74.040,22 R$65.229,84 R$74.040,22 R$86.380,26 

Por ano: R$899.071,62 

Média 
mensal 

R$74.922,63 

 
Tabela 35- Custo do cenário base com dimerização. 
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6.10.2 Cenário 1 -  Troca do parque atual para LED + expansão imediata 

Nas tabelas abaixo pode ser observado o custo mensal aproximado do cenário 1 com 

dimerização e sem dimerização. 

 

 

Quantidade   
Fluxo 

Luminoso 
(lúmens) 

 

Luminárias 
Existentes 

Luminárias a 
instalar   

                6.778                 717  6.000 

                      37    8.000 

                    243    9.000 

                    393    10.000 

                    667    13.000 
SUBTOTAIS                8.118                 717    
TOTAL                                         8.835   

 
Tabela 36 - Parque de luminárias do cenário 1. 

 

Estações do Ano - Sem dimerização 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$189.413,64 R$157.844,70 R$189.413,64 R$220.982,58 

80 R$1.246,75 R$1.038,96 R$1.246,75 R$1.454,54 

90 R$9.211,64 R$7.676,37 R$9.211,64 R$10.746,92 

100 R$16.553,16 R$13.794,30 R$16.553,16 R$19.312,02 

130 R$36.522,25 R$30.435,21 R$36.522,25 R$42.609,29 

Por mês: R$84.315,82 R$70.263,18 R$84.315,82 R$98.368,45 

Por ano: R$1.011.789,79 

Média 
mensal 

R$84.315,82 

 
Tabela 37 - Custo do cenário 1 sem dimerização. 
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Estações do Ano - Com dimerização a partir de 100W 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$189.413,64 R$157.844,70 R$189.413,64 R$220.982,58 

80 R$997,40 R$1.038,96 R$997,40 R$1.163,64 

90 R$7.369,32 R$7.676,37 R$7.369,32 R$8.597,53 

100 R$13.242,53 R$13.794,30 R$13.242,53 R$15.449,62 

130 R$29.217,80 R$30.435,21 R$29.217,80 R$34.087,44 

Por mês: R$80.080,23 R$70.263,18 R$80.080,23 R$93.426,93 

Por ano: R$971.551,71 

Média 
mensal 

R$80.962,64 

 
Tabela 38 - Custo do cenário 1 com dimerização. 

 

6.10.3 Cenário 2 -  Troca do parque atual para LED + expansão vegetativa até 

2038 

Nas tabelas abaixo pode ser observado o custo mensal aproximado do cenário 2 com 

dimerização e sem dimerização. 

 
 

 

Quantidade 
  

Fluxo 
Luminoso 
(lúmens) 

 

Luminárias 
Existentes 

Postes a 
instalar   

                7.495             512  6.000 

                      37                 0  8.000 

                    243    9.000 

                    393    10.000 

                    667    13.000 
SUBTOTAIS                8.835             512    
TOTAL                                     9.347   

 
Tabela 39 - Parque de luminárias do cenário 2 até 2038. 
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Estações do Ano - Sem dimerização 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$202.352,90 R$168.627,42 R$202.352,90 R$236.078,39 

80 R$1.259,89 R$1.049,91 R$1.259,89 R$1.469,88 

90 R$9.211,64 R$7.676,37 R$9.211,64 R$10.746,92 

100 R$16.553,16 R$13.794,30 R$16.553,16 R$19.312,02 

130 R$36.522,25 R$30.435,21 R$36.522,25 R$42.609,29 

Por mês: R$88.633,28 R$73.861,07 R$88.633,28 R$103.405,50 

Por ano: R$1.063.599,41 

Média mensal R$88.633,28 

 
Tabela 40 - Custo do cenário 2 até 2038 sem dimerização. 

 

 

Estações do Ano - Com dimerização a partir de 100W 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$202.352,90 R$168.627,42 R$202.352,90 R$236.078,39 

80 R$1.007,91 R$1.049,91 R$1.007,91 R$1.175,90 

90 R$7.369,32 R$7.676,37 R$7.369,32 R$8.597,53 

100 R$13.242,53 R$13.794,30 R$13.242,53 R$15.449,62 

130 R$29.217,80 R$30.435,21 R$29.217,80 R$34.087,44 

Por mês: R$84.396,82 R$73.861,07 R$84.396,82 R$98.462,96 

Por ano: R$1.023.353,01 

Média mensal R$85.279,42 

 
Tabela 41 - Custo do cenário 2 até 2038 com dimerização. 
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6.10.4 Cenário 2 -  Troca do parque atual + expansão vegetativa até 2043 

Nas tabelas abaixo pode ser observado o custo mensal aproximado do cenário 2 com 

dimerização e sem dimerização. 

 
 

 

Quantidade 
  

Fluxo 
Luminoso 
(lúmens) 

 

Luminárias 
Existentes 

Postes a 
instalar   

                 8.007             128  6.000 

                       37    8.000 

                     243    9.000 

                     393    10.000 

                     667    13.000 
SUBTOTAIS                 9.347             128    

TOTAL                                      9.475   
 

Tabela 42 - Parque de luminárias do cenário 2 até 2043. 

 
 

Estações do Ano - Sem dimerização 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$205.587,72 R$171.323,10 R$205.587,72 R$239.852,34 

80 R$1.259,89 R$1.049,91 R$1.259,89 R$1.469,88 

90 R$9.211,64 R$7.676,37 R$9.211,64 R$10.746,92 

100 R$16.553,16 R$13.794,30 R$16.553,16 R$19.312,02 

130 R$36.522,25 R$30.435,21 R$36.522,25 R$42.609,29 

Por mês: R$89.711,56 R$74.759,63 R$89.711,56 R$104.663,48 

Por ano: R$1.076.538,68 

Média mensal R$89.711,56 

 
Tabela 43 - Custo do cenário 2 até 2043 sem dimerização. 
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Estações do Ano - Com dimerização a partir de 100W 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$205.587,72 R$171.323,10 R$205.587,72 R$239.852,34 

80 R$1.007,91 R$1.049,91 R$1.007,91 R$1.175,90 

90 R$7.369,32 R$7.676,37 R$7.369,32 R$8.597,53 

100 R$13.242,53 R$13.794,30 R$13.242,53 R$15.449,62 

130 R$29.217,80 R$30.435,21 R$29.217,80 R$34.087,44 

Por mês: R$85.475,09 R$74.759,63 R$85.475,09 R$99.720,94 

Por ano: R$1.036.292,28 

Média mensal R$86.357,69 

 
Tabela 44 - Custo do cenário 2 até 2043 com dimerização. 

 

6.10.5 Cenário 2 -  Troca do parque atual + expansão vegetativa até 2048  

Nas tabelas abaixo pode ser observado o custo mensal aproximado do cenário 2 

com dimerização e sem dimerização. 

 

 

Quantidade 
  

Fluxo 
Luminoso 
(lúmens) 

 

Luminárias 
Existentes 

Postes a 
instalar   

                8.135             128  6.000 

                      37    8.000 

                   243    9.000 

                   393    10.000 

                   667    13.000 
SUBTOTAIS                9.475             128    
TOTAL                                    9.603   

 
Tabela 45 - Parque de luminárias do cenário 2 até 2048. 

 
 

Estações do Ano - Sem dimerização 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$208.822,54 R$174.018,78 R$208.822,54 R$243.626,29 

80 R$1.259,89 R$1.049,91 R$1.259,89 R$1.469,88 

90 R$9.211,64 R$7.676,37 R$9.211,64 R$10.746,92 

100 R$16.553,16 R$13.794,30 R$16.553,16 R$19.312,02 

130 R$36.522,25 R$30.435,21 R$36.522,25 R$42.609,29 
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Por mês: R$90.789,83 R$75.658,19 R$90.789,83 R$105.921,47 

Por ano: R$1.089.477,94 

Média 
mensal 

R$90.789,83 

 
Tabela 46 - Custo do cenário 2 até 2048 sem dimerização. 

 
 

Estações do Ano - Com dimerização a partir de 100W 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$208.822,54 R$174.018,78 R$208.822,54 R$243.626,29 

80 R$1.007,91 R$1.049,91 R$1.007,91 R$1.175,90 

90 R$7.369,32 R$7.676,37 R$7.369,32 R$8.597,53 

100 R$13.242,53 R$13.794,30 R$13.242,53 R$15.449,62 

130 R$29.217,80 R$30.435,21 R$29.217,80 R$34.087,44 

Por mês: R$86.553,37 R$75.658,19 R$86.553,37 R$100.978,93 

Por ano: R$1.049.231,54 

Média 
mensal 

R$87.435,96 

 
Tabela 47 - Custo do cenário 2 até 2048 com dimerização. 

 

 

6.10.6 Cenário 2 -  Troca do parque atual + expansão vegetativa até 2053  

Nas tabelas abaixo pode ser observado o custo mensal aproximado do cenário 2 com 

dimerização e sem dimerização. 

 

Quantidade 
  

Fluxo 
Luminoso 
(lúmens) 

 

Luminárias 
Existentes 

Postes a 
instalar   

                8.263             128  6.000 

                      37    8.000 

                    243    9.000 

                    393    10.000 

                    667    13.000 
SUBTOTAIS                9.603             128    

TOTAL                                     9.731   
 

Tabela 48 - Parque de luminárias do cenário 2 até 2053. 
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Estações do Ano - Sem dimerização 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$212.057,35 R$176.714,46 R$212.057,35 R$247.400,24 

80 R$1.259,89 R$1.049,91 R$1.259,89 R$1.469,88 

90 R$9.211,64 R$7.676,37 R$9.211,64 R$10.746,92 

100 R$16.553,16 R$13.794,30 R$16.553,16 R$19.312,02 

130 R$36.522,25 R$30.435,21 R$36.522,25 R$42.609,29 

Por mês: R$91.868,10 R$76.556,75 R$91.868,10 R$107.179,45 

Por ano: R$1.102.417,21 

Média mensal R$91.868,10 

 
Tabela 49 - Custo do cenário 2 até 2052 sem dimerização. 

 

 

 

Estações do Ano - Com dimerização a partir de 100W 

Potência das 
lâmpadas (W) 

Primavera(12h) Verão(10h) Outono(12h) Inverno(14h) 

60 R$212.057,35 R$176.714,46 R$212.057,35 R$247.400,24 

80 R$1.007,91 R$1.049,91 R$1.007,91 R$1.175,90 

90 R$7.369,32 R$7.676,37 R$7.369,32 R$8.597,53 

100 R$13.242,53 R$13.794,30 R$13.242,53 R$15.449,62 

130 R$29.217,80 R$30.435,21 R$29.217,80 R$34.087,44 

Por mês: R$87.631,64 R$76.556,75 R$87.631,64 R$102.236,91 

Por ano: R$1.062.170,80 

Média mensal R$88.514,23 

 
Tabela 50 - Custo do cenário 2 até 2052 com dimerização. 
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6.10.7 Quadro resumo geral para todos os cenários 

No quadro resumo abaixo tem-se a quantidade de postes que deverão ser instalados 

em cada cenário e os custos sem dimerização. Lembrando que no cenário base, a 

quantidade de postes é de 8118 e o custo mensal médio dos último 12 meses gasto 

pela prefeitura com iluminação pública é de R$159.902,33. 

 

  

Quantidade 
de postes 

que deverão 
ser 

instalados 

Quantidade 
de postes 

acumulados 

Custo anual sem 
dimerização 

Custo mensal 
médio sem 
dimerização 

Economia 
sem 

dimerização 

Custo anual com 
dimerização 

acima de 100W 

Custo mensal 
médio com 
dimerização 

acima de 
100W 

Economia 
com 

dimerização 

Cenário base - 8118 R$939.309,70 R$78.275,81 51% R$899.071,62 R$74.922,64 53% 

Cenário 1 - 8835 R$1.011.789,79 R$84.315,82 47% R$971.551,71 R$80.962,64 49% 

Cenário 2- 2037 512 9347 R$1.063.599,41 R$88.633,28 45% R$1.023.353,42 R$85.279,45 47% 

Cenário 2 - 2042 128 9475 R$1.076.538,68 R$89.711,56 44% R$1.036.292,28 R$86.357,69 46% 

Cenário 2 - 2047 128 9603 R$1.089.477,94 R$90.789,83 43% R$1.049.231,54 R$87.435,96 45% 

Cenário 2 - 2052 128 9731 R$1.102.417,21 R$91.868,10 43% R$1.062.170,80 R$88.514,23 45% 

 

Tabela 51- Quadro resumo geral do projeto luminotécnico 
 

 
  



 

87 
 

7 PROJETO CÊNICO 

O projeto de iluminação cênica foi proposto no sentido de melhorar a qualidade visual 

e destacar as edificações de Campo Limpo Paulista-SP, para reforçar a identificação 

dos moradores com a cidade e valorizar seus pontos de referências. Foram estudados 

dois locais da cidade: a Prefeitura e o Centro Cultural. 

Para a elaboração das imagens gráficas com a simulação da nova iluminação, o 

trabalho se desenvolveu a partir de alguns procedimentos metodológicos: sendo o 

primeiro uma pesquisa documental, como forma de primeira aproximação dos objetos 

de estudo. Posteriormente, o levantamento de dados em campo, seguido da proposta 

de iluminação e, por final, a produção das imagens gráficas. 

7.1 Levantamento de campo 

Para a criação das imagens gráficas e uma melhor representação da edificação foi 

necessária a medição das edificações in loco juntamente com fotografias feitas do 

local. O levantamento aconteceu em 2 dias. No primeiro dia de levantamento,foi 

medido e fotografado a Prefeitura de Campo Limpo. Com a visita, e com as fotos 

tiradas no período noturno, notou-se que há uma falta de iluminação no local, como 

se pode ver nas imagens abaixo.  
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Foto 2 - Vista da Câmara Municipal de Campo Limpo. 

 

 

Foto 3 - Vista do Paço Municipal de Campo Limpo. 
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Foto 4 - Vista do cruzamento. 

 

 

Foto 5 - Vista da Prefeitura de Campo Limpo. 
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Foto 6 - Vista noturna da Câmara Municipal de Campo Limpo. 
 

 
 

Foto 7- Vista noturna da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista. 
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Depois, foi medido e fotografado o Centro Cultural, localizado na Avenida Alfried 

Krupp, importante marco para a população da cidade. As fotos foram tiradas tanto no 

período do diurno quanto no noturno. No período da noite, foi notado que o Centro 

Cultural não está bem iluminado, como se pode ver nas imagens abaixo. Além de não 

aparecer como ponto de referência, traz sensação de insegurança. 

 
Foto 8 - Vista do Centro Cultural 
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Foto 9 - Vista do Centro Cultural e áreas livres 

 

 

Foto 10 - Vista do Centro Cultural 
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Foto 11 - Vista da Praça em frente ao Centro Cultural 

 

 

Foto 12 - Vista noturna do Centro Cultural, iluminação que não valoriza a arquitetura. 
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Foto 13 - Vista noturna do Centro Cultural 

 

Durante as visitas é feito um mapeamento de toda a cidade para levantar alguns 

problemas e assim como pontos importantes para capturar a percepção da cidade (a 

disposição dos postes em diferentes tipos de vias, bem como ruas sem pavimento ou 

de difícil acesso, entre outros). 

Os demais pontos identificados cuidam-se de locais públicos, tais como praças 

públicas, devendo ser o projeto específico desenvolvido conforme a definição do 

padrão de luminárias definidas para a cidade pelo futuro operador. 

7.2 Propostas de iluminação 

Para cada edificação foi pensado uma iluminação que ressaltasse a forma e que 

desse destaque aos elementos arquitetônicos presentes, sem que prejudicasse o 

entorno do local ou atrapalhasse a visão dos transeuntes. 

Para a Prefeitura foi pensada uma iluminação vertical que desse valor a estrutura das 

colunas e uma iluminação focalizada na faixa central. Foram utilizados 27 pontos de 

luz. Também foi simulado a adição de postes para melhorar a iluminação da 

vegetação e via. 
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Figura 39 -Implantação com esquema de localização dos pontos de iluminação para a 

Prefeitura 
 

 
Figura 40- Elevação com esquema de localização dos pontos de iluminação para a 

Prefeitura 
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Figura 41- Elevação com esquema de localização dos pontos de iluminação para a 
Prefeitura 

 

 

 

Iluminação Existente: 
Tipo Quantidade 

Postes de altura de 10 m com 1 pétala e lâmpada de LED 70W 10 

Postes de altura de 10 m com 4 pétalas e lâmpada de LED 70W 9 

Spots de LED 26 W  para iluminação da Prefeitura 5 

 

Iluminação Adicionada: 

Tipo Quantidade 

Postes de altura de 10 m com 1 pétala e lâmpada de LED 70W 1 

Postes de altura de 10 m com 4 pétalas e lâmpada de LED 70W 1 

Spots de LED 26 W  para iluminação da Prefeitura 27 

Spots de LED 26 W no nível do chão para iluminação da 
vegetação 

12 

 
 

Para o Centro Cultural foi planejado locais onde as luminárias pudessem iluminar 
amplamente a fachada, e com pontos de luz focalizados destacando os pilares. Também 
foram adicionados, ao longo da lateral, luminárias dando destaque a toda sua extensão. 

Foram utilizados 42 pontos de luz. 
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Figura 42 - Implantação com esquema de localização dos pontos de iluminação para o 

Centro Cultural 
 
 

 
Figura 43- Elevação com esquema de localização dos pontos de iluminação para o Centro 

Cultural 
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Figura 44 - Elevação com esquema de localização dos pontos de iluminação para o Centro 

Cultural 
 

 
Figura 45- Elevação com esquema de localização dos pontos de iluminação para o Centro Cultural 
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Figura 46- Elevação com esquema de localização dos pontos de iluminação para o 

Centro Cultural 
 

 

Iluminação Existente: 

Tipo Quantidade 

Postes de altura de 10 m com 1 pétala e lâmpada de LED 70W 27 

Postes de altura de 10 m com 4 pétalas e lâmpada de LED 70W 14 

Postes de altura de 4 m com 1 pétala e lâmpada de LED 40W 14 

 

Iluminação Adicionada: 

Tipo Quantidade 

Postes de altura de 4 m com 1 pétala e lâmpada de LED 40W 11 

Postes de altura de 10 m com 4 pétalas e lâmpada de LED 70W 2 

Spots de LED 26 W  para iluminação do Centro Cultural 42 

Spots de LED 26 W no nível do chão para iluminação da 
vegetação 

5 

 

7.3 Produção das imagens gráficas 

A partir das informações métricas e fotográficas levantadas em campo, iniciou-se 

então o processo de produção das imagens gráficas. Foram utilizados dois softwares 

para isso, sendo um deles para a modelagem de maquetes eletrônicas de cada 

edificação e outro para a aplicação da iluminação no modelo 3D e renderização das 

imagens. 
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Figura 47 - Proposta de Iluminação para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 

 

 

Figura 48 - Proposta de Iluminação para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 
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Figura 49 - Proposta de Iluminação para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 

 

 
Figura 50 - Proposta de Iluminação para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 
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Figura 51 - Proposta de Iluminação para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 

 

 

Figura 52 - Proposta de Iluminação para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 
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Figura 53 - Proposta de Iluminação para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 

 

 
Figura 54 - Proposta de Iluminação para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 
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Figura 55 - Proposta de Iluminação para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 

 

 

Figura 56 - Proposta de Iluminação para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 
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Figura 57 - Proposta de Iluminação para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista 

 

 

Figura 58 - Proposta de Iluminação para o Centro Cultural de Campo Limpo Paulista 
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Figura 59 - Proposta de Iluminação para o Centro Cultural de Campo Limpo Paulista 

 

 

Figura 60 - Proposta de Iluminação para o Centro Cultural de Campo Limpo Paulista 
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Figura 61 - Proposta de Iluminação para o Centro Cultural de Campo Limpo Paulista 

 

 

Figura 62 - Proposta de Iluminação para o Centro Cultural de Campo Limpo Paulista 
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Figura 63 - Proposta de Iluminação para o Centro Cultural de Campo Limpo Paulista 

 

 

Figura 64 - Proposta de Iluminação para o Centro Cultural de Campo Limpo Paulista 
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Figura 65 - Proposta de Iluminação para o Centro Cultural de Campo Limpo Paulista 

 

 

Figura 66 - Proposta de Iluminação para o Centro Cultural de Campo Limpo Paulista 
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Figura 67 - Proposta de Iluminação para o Centro Cultural de Campo Limpo Paulista 

 

 

Figura 68 - Proposta de Iluminação para o Centro Cultural de Campo Limpo Paulista 
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8 GESTÃO OPERACIONAL 
8.1 Gestão de Iluminação Pública 

A necessidade de gerenciamento e manutenção intensificou-se a partir da expansão 

da iluminação pública no final do século XX, decorrente do crescimento das cidades. 

Iniciou-se a criação, então, de departamentos e divisões de iluminação pública, 

geralmente geridos pelas prefeituras ou por setores responsáveis pela Iluminação 

Pública dentro das concessionárias de energia elétrica. 

É serviço do município gerir ou delegar a terceiros a gestão da iluminação pública, 

uma vez que, a Constituição Brasileira de 1988 definiu tal serviço como público de 

interesse local. 

8.2 Controle e Telegestão 

Controle é o termo geral para os variados métodos, protocolos e dispositivos para 

gerir os equipamentos de iluminação LED. Normalmente, as luminárias LED aceitam 

as entradas de controles baseados em um protocolo de comunicação que a fonte de 

luz seja capaz de entender. Já o protocolo é o conjunto de padrão de regras para o 

envio de sinais e informações ao longo de um canal de comunicação. 

O controle digital permite o comando dos dispositivos individuais de iluminação 

através da comunicação direta entre estes dispositivos e seu ambiente local, 

proporcionando possibilidades de métodos avançados de controle e diversos níveis 

do controle de iluminação, tais como interfaces de usuário para ajustes manuais e 

automáticos em resposta à disponibilidade de luz do dia, ocupação, ou hora do dia. 

8.3 Telegestão 

A telegestão é um controle à distância (remoto). Seus sistemas mais modernos 

utilizam ligação à internet, permitindo controlar a iluminação por meio de aplicativos 

baseados na Web. A tecnologia sem fio permite o monitoramento, controle, medição 

e gestão da iluminação, melhorando a confiabilidade e a segurança. 

Cada ponto de iluminação pode ser ligado/desligado ou desativado a qualquer 

momento. Estado de funcionamento, consumo de energia, possíveis falhas, aliados 
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ao armazenamento da data, hora e localização geográfica, são compilados em um 

banco de dados que pode ser acessado remotamente pelos gestores da iluminação 

pública, o que permite melhorar a confiabilidade da iluminação pública e reduzir 

custos operacionais. 

O uso do sistema de telegestão permite atuar no acionamento a partir de parâmetros 

programáveis, ajustar o nível de iluminação através de recursos de dimerização e 

efetuar medições de tensão, corrente, nível de operação, entre outras grandezas. 

Assim, é feito um contínuo monitoramento de cada luminária, antecipando à 

reclamação do cidadão, reduzindo drasticamente os tempos de reparo, além de 

permitir a implantação de ações preventivas, contrapondo-se à atual rotina corretiva 

de custos elevados. 

8.4 Serviços Propostos 

➢ Ativação ou desativação remota de luminárias, individuais ou em grupo; 

➢ Detecção de falhas totais ou parciais; 

➢ Monitoramento em tempo real do comportamento da rede; 

➢ Geração de demanda de manutenção; 

➢ Relatórios de índices de desempenho. 

Os problemas já identificados na rede tais como desatualização de cadastro, 

existência de lâmpadas inadequadas para o tipo de via, entre outros, poderão ser 

identificados pelo próprio usuário, para então serem solucionados. 

É interessante que o contrato preveja que o parque de Iluminação Pública seja 

devolvido para o Município contando, de forma íntegra, com a telegestão. Contudo, a 

exigência desta particular tecnologia já neste momento impactará de forma 

expressiva no investimento inicial a ser feito, tornando o contrato muito pouco 

interessante. 

De outro lado, as características da cidade de Campo Limpo Paulista não indicam 

haver a necessidade de que se implante, desde já, a solução de telegestão em todo 

o parque, havendo soluções alternativas para a adequada prestação dos serviços tais 
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como a disponibilização de linhas de 0800, aplicativos para celulares para registro de 

reclamações, rondas rotineiras etc. 

Diante desse quadro, considerando que há a clara necessidade de – ao menos – uma 

troca de equipamentos ao longo do prazo da Concessão e, ainda, que o avanço das 

tecnologias indica que o custo destes equipamentos deve reduzir-se rapidamente nos 

próximos anos, sugere-se a indicação de equipamentos de telegestão em até 20% 

(vinte por cento) do município, nas ruas indicadas no plano (vias de uso mais intenso, 

tais como as arteriais e coletoras). 

A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA deverá contar com sistema de telegestão em 

20% das vias do município (preferencialmente vias de uso mais intenso, tais como as 

arteriais e coletoras), até o 7º (sétimo) ano da concessão. 

A SPE poderá implantar LUMINÁRIAS dotadas com sistema de Telegestão nas 

demais áreas da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA se houver necessidade e 

possibilidade. 

8.5 Centro de Controle Operacional (CCO) 

O Centro deve ser implantado para ser o responsável pelo monitoramento e controle 

de ativos e serviços, em tempo real, capaz de realizar o acionamento, programação, 

diagnóstico e solução de falhas. Além disso, realiza a mobilização logística de 

materiais e equipe de campo. 

Esse controle integrado manterá os cadastros ativos, atualizados continuamente, com 

histórico de intervenções, para seu uso seguro em todas as etapas da gestão, 

planejamento e projetos. O sistema contará com um módulo de controle individual em 

cada luminária das vias de maior tráfego, que permite que sua atuação seja de forma 

individual ou em conjunto, em tempo real e com comunicação bidirecional com o CCO.  

No sistema, as luminárias se conectam também entre si e, então, se ligam a um 

concentrador, que pode fazer a conexão com até outras 500 luminárias. Dessa forma, 

mesmo que uma luminária esteja fora de operação, há rotas alternativas que 

permitem a identificação do equipamento defeituoso, com problemas de comunicação 

ou sem provimento de energia. 
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É importante destacar que os modernos modelos de gestão de equipamentos não 

exigem mais instalações físicas consideráveis, sendo realizados, em verdade, por 

meio de terminais remotos (computadores) acessíveis de qualquer lugar.      Desta 

forma, não se verifica a necessidade de exigir-se a “construção”, mas sim a 

implantação de um Centro de Controle Operacional, cujos equipamentos poderão ser 

– inclusive – virtuais (baseados na nuvem) desde que haja a possibilidade de acesso 

tanto pelo Poder Concedente quanto por um eventual agente de fiscalização. 

Sugere-se, por fim, que o Contrato indique que, ao final da Concessão, seja o 

Concessionário obrigado a entregar o parque das vias arteriais e coletoras com os 

equipamentos de telegestão, e licenças de softwares atualizados a, até, no mínimo, 

3 (três) anos antes da data de entrega, e válidos por, no mínimo, 3 (três) anos após a 

entrega do Contrato e reversão dos equipamentos para a Administração Pública. 

8.6 Atendimento ao cidadão 

A futura concessionária deverá disponibilizar um canal exclusivo para comunicação 

com o cidadão para o atendimento de ocorrências que competem à concessão. O 

atendimento deverá ser disponibilizado por diversos meios: internet, SMS, telefone, 

de forma gratuita para o munícipe. O atendimento deve sempre refletir o respeito ao 

munícipe e ao Poder Concedente da Concessionária. 

A operação da central dar-se-á em horário comercial, de segunda a sexta, das 8h às 

18h. Enquanto os equipamentos de coleta de reclamação ficarão disponíveis para o 

usuário 24 horas ao dia. 

O projeto também contará com um aplicativo, que pode ser baixado nos celulares dos 

munícipes. A plataforma de tal aplicativo, com suporte tanto para Android quanto para 

iOS, comunica-se com a central da cidade que receberá informações sobre lâmpadas 

defeituosas, acesas durante o dia ou apagadas a noite. O sistema online mostra-se 

mais prático e possui menor custo que plataformas via telefone, por exemplo. 

A empresa Althus Technologies iniciou um escopo do que seria o aplicativo em 

questão, e um resumo do que será o aplicativo está apresentado abaixo. Vale lembrar 

que esse conteúdo serve apenas como exemplo, não existindo obrigação nenhuma 

com o aplicativo apresentado. 
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Figura 69 - Proposta de Aplicativo para Telegestão 

 

 

Figura 70 - Proposta de Aplicativo para Telegestão 

 

O aplicativo identifica a localização do cidadão e a atrela a cada ocorrência para 

identificar o problema. Permite também o envio de fotos para complementar a 

descrição do fato feito pelo reclamante, podendo facilitar o diagnóstico. Além disso, 
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também atua como um canal para comunicar com o cidadão, passando feedback das 

ações abertas. Existe no aplicativo também um sistema de pontuação, que serve para 

estimular as pessoas a utilizarem cada vez mais o serviço.  

Há também uma plataforma da Althus Technologies para a centralização da gestão 

das ocorrências. Há uma listagem com os usuários registrados no aplicativo; geração 

de indicadores, tais como tempo de resposta e números de atendimento. 

Como os postes são georreferenciados, a central identifica a posição do poste, 

podendo tomar medidas pontuais. Essa identificação deve ser feita através dos 

códigos dados para cada poste, que deve estar exposto na própria estrutura, à vista 

dos munícipes e da equipe de manutenção. 

Os canais de comunicação com o cidadão devem ser amplamente divulgados. A 

estratégia é diminuir ao máximo as comunicações via telefone e SMS, a fim de 

diminuir a equipe de atendimento. Para isso, toda vez que um munícipe fizer uma 

ligação para fazer alguma ocorrência, os atendentes devem instruí-lo sobre o 

aplicativo, desde como baixá-lo até como utilizá-lo no dia a dia, explicando sempre 

sobre os benefícios deste meio. No período de transição, como esse serviço era feito 

pela Prefeitura, é importante que os servidores da Prefeitura que receberem tais 

ocorrências, instruam o munícipe sobre os novos canais de comunicação para que 

ele entre em contato direto com a empresa contratada. 

Os canais de comunicação, tanto o aplicativo como o telefone, também deverão servir 

como meio de divulgação sobre obras de melhoria que podem estar em andamento 

e causando transtorno na rotina do cidadão. Poderá ser feita divulgação do 

cronograma de troca, para que o munícipe esteja ciente de quando a iluminação com 

LED chegará a seu bairro. 

As ocorrências feitas pelos munícipes devem ser solucionadas em um prazo de até 

96 horas. Esse prazo deve ser informado ao cidadão no momento do contato.  

8.7 Plano de Manutenção 

A manutenção, a priori, será feita de acordo com o cronograma de modernização, que 

será elaborado levando em consideração os lugares com mais demanda de 
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manutenção. Nesse momento, a equipe de atendimento ao cidadão será maior, para 

suprir o período de adaptação, inclusive da utilização dos canais de comunicação. No 

decorrer que as lâmpadas de LED forem instaladas, essa manutenção passará a ser 

mais preventiva do que corretiva. Pelo próprio sistema de telegestão será possível 

identificar os problemas à distância. Nas áreas sem sistema de telegestão implantado 

deverão ser feitas também rondas mensais para a identificação de algum problema. 

Por fim, sugere-se que tais rondas atendam também as áreas atendidas pela 

telegestão, para que se verifiquem eventuais pendências que não possam ser 

apontadas pela telegestão. 

Em relação à troca preventiva de lâmpadas das vias coletoras e arteriais, foi definido 

que, ao atingirem 85% do seu fluxo luminoso, as lâmpadas deverão passar pelo 

processo de troca, o que ocorre depois de decorridas aproximadamente 65.000 horas 

de uso. Para as vias locais, como não haverá telegestão instalada, as rondas 

sugeridas serão importantes para identificar os pontos em que a iluminação não 

estiver atendendo à norma. Para isso, deverão ser feitas medições de iluminância 

periodicamente. Fica a critério da concessionária do cronograma para tal atividade. O 

cronograma pode ser por bairros. Recomenda-se que todos os semestres todos os 

bairros sejam verificados.  

As trocas sugeridas devem ser sempre precedidas de levantamento técnico por parte 

do Concessionário, de forma a verificar a efetiva necessidade das trocas e, caso seja 

constatada a necessidade, serem verificadas as condições dos equipamentos 

removidos para o redimensionamento e atualização das especificações dos 

equipamentos novos a serem instalados, em caso de trocas para LED.  

8.8 Atualização e Manutenção do Cadastro Técnico 

O cadastro da Rede de Iluminação Pública é de fundamental importância. Suas 

informações contribuem com todas as atividades, sendo o fundamento do Centro de 

Controle Operacional e da Central de Serviços. 

É a partir desse cadastro que o planejamento e a implantação da manutenção 

preventiva se basearão. Além disso, a ampliação do Parque, simulações e estudos 

também terão como base esse cadastro. 
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Suas informações são valiosas e, sendo um elemento dinâmico, deve ser 

adequadamente preservado. Assim, deve ser feito um controle das permissões de 

acesso para sua alteração, sem que isso atrapalhe a atualização constante e 

persistente. 

No Atendimento ao Cidadão, o cadastro será de suma importância para a 

identificação do local da ocorrência, com busca de logradouro, e também para o 

acesso à informação de serviços em andamento nas proximidades. Essa interface 

gerará um serviço de qualidade tanto para o cidadão quanto para a Central de 

Serviços. 

O cadastro deverá ser georreferenciado, com possibilidade de localização do ponto 

de iluminação seja por número da unidade, CEP ou por partes do nome do logradouro, 

com variações fonéticas e apelidos. 

Tendo esse cadastro como suporte, a solicitação passada para a Central de Serviços 

virá com um mapa de apoio com a rede de iluminação pública e até um roteiro para 

chegar ao local. 

A Central de Serviços é parte da administração que, em conjunto com o Centro de 

Controle Operacional (CCO), atuará no planejamento, controle e monitoramento da 

execução de todos os serviços de responsabilidade da empresa contratada. 

Esse plano prevê que a Central de Serviços receba demandas de forma mais 

automática possível. Sendo alimentado pela CCO (física ou virtual), qualquer desvio 

operacional que ocorra será identificado e a equipe poderá atuar remotamente ou, se 

necessário, em campo. Como esta modernização não será imediata, o atendimento 

ao cidadão e as rondas periódicas serão a principal fonte de demanda da Central de 

Serviços. Além disso, nas vias locais, em que não serão implantados a telegestão, 

esses processos continuarão ocorrendo ao longo de toda a concessão. 

O modelo propõe que a Central de Serviços atue a partir de qualquer fonte de 

demanda, tendo o Cadastro Técnico como base de sua atuação para localização, 

identificação de características técnicas das instalações, últimas ocorrências e outros 

dados. Assim, as ordens de serviço serão emitidas de forma objetiva, inteligente e 

integrada, com os dados das redes, equipamentos necessários, mapas, roteiros que 



 

119 
 

direcionem a equipe de campo para uma execução e tempo de atendimento 

adequados. 

As equipes de campo também serão importantes fontes de dados para o Cadastro 

Técnico. A metodologia a ser implantada exigirá o lançamento de dados de cada 

passo da execução dos serviços, tais como hora de chegada, defeito constatado, 

medições e serviços efetuados, materiais substituídos, hora de conclusão. Esses 

dados permitirão o monitoramento da Central de Serviços, que acionará o CCO para 

a comunicação da execução. Nos casos em que houver a telegestão já instalada, a 

CCO poderá, inclusive, verificar se o funcionamento foi restabelecido. 

Com o funcionamento de todos esses processos, o cadastro contará com o histórico 

de intervenções de todas as unidades de iluminação pública, permitindo monitorar a 

vida útil dos equipamentos e estruturar as trocas preventivas de luminárias por região. 


