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01 
VISÃO GERAL 

1. VISÃO GERAL 

1.1 Contextualização 

 

O serviço de Iluminação Pública - IP1 ganhou nos últimos anos relevante projeção nos 

debates de políticas públicas, impulsionado por fatores, tais como: (i) a busca pela 

implantação de medidas de eficientização energética; (ii) a evolução da tecnologia das 

lâmpadas e dos sistemas de telegestão; e, (iii) especificamente no Brasil, também pelas 

alterações normativas promovidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que 

reforçaram a responsabilidade dos municípios pelos serviços de IP. 

 

Em setembro de 2010, a ANEEL aprovou a Resolução Normativa n.º 414 em que se 

estabeleceu a competência municipal de investir, manter, operar e prestar os serviços de 

iluminação pública e, em adição, determinou também que os ativos ligados à IP deveriam 

ser transferidos aos municípios no prazo máximo de 24 meses2. 

 

Após amplo debate nacional, o prazo para transferência foi prorrogado por duas vezes, tendo 

como marco final para a transferência dos ativos a data de 31 de dezembro de 2014. Com 

isso, é possível afirmar que desde 2015, a responsabilidade integral pelos serviços de IP 

passou a ser dos municípios. 

 

Nesse contexto, as municipalidades brasileiras passaram a conviver com um desafio até 

então pouco conhecido e experimentado por elas, vez que a responsabilidade pela 

operação, modernização e expansão da rede de IP era anteriormente – de maneira 

majoritária – realizada pelas distribuidoras públicas e privadas de energia elétrica3. 

 

1 “Iluminação Pública é o serviço público que tem por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros 
públicos, de forma periódica, contínua ou eventual” (ANEEL, Resolução n.º 414 de 2010). 

2 A base legal que motivou a ANEEL foi o Artigo 30 da Constituição Federal de 1988 que estabelece competência 
aos municípios para organizar e prestar serviços públicos de interesse local, entendendo que dentre os serviços 
públicos de interesse local está a iluminação pública. 

3 A maioria dos sistemas de IP eram geridos por distribuidoras, porém, alguns municípios já faziam a gestão 
diretamente, a exemplo o município de São Paulo que desde 1999 faz a manutenção e ampliação do parque de 
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Diante de tal contexto, criou-se um ambiente favorável para a celebração das Parcerias 

Público-Privadas (PPPs) para equacionamento das demandas relacionadas aos serviços de 

IP. Neste todo, diversas Prefeituras divulgaram a intenção de receber estudos de viabilidade, 

no âmbito dos chamados Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI), considerando, 

em grande parte dos casos, estudos que envolvem a dimensão técnica, ambiental, 

econômico-financeira e jurídica. 

 

É neste ambiente que foram desenvolvidos, desde o ano de 2014 até o dia 24 de novembro 

de 2021, exatos 443 (quatrocentos e quarenta e três) projetos de PPP em Iluminação Pública 

no Brasil, conforme é possível depreender do gráfico que segue4: 

 

 

 
Figura 1: Projetos de PPP em Iluminação Pública em andamento no Brasil 

Fonte: Radar de Projetos. www.radarppp.com. 

 

É nesse ambiente ainda que o município de Erechim, no estado do Rio Grande do Sul, optou 

 

IP que anteriormente tinha essas atividades executadas pela Concessionária Eletropaulo antes da sua 
privatização. 

4 Disponível em www.radarppp.com. Radar de Projetos. Acesso em 11 de novembro de 2021 às 11:00. 
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por lançar, em junho de 2021, por meio da Chamada Pública N.º 06/2021, Edital do 

Procedimento de Manifestação de Interesse Nº 06/2021, com vistas a obter estudos e 

contribuições do mercado sobre a viabilidade jurídica, técnica, ambiental, para a 

modernização, eficiência energética, otimização, expansão, operação e manutenção da 

Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública do Município. Naquele momento, cadastraram-

se e foram autorizadas a realizar os estudos as seguintes empresas/consórcios: 1) Machado 

Meyer Sendacz Opice e Andrade Advogados; 2) KMR Energia e Meio Ambiente Ltda. – EPP; 

e 3) Radar PPP Ltda. 

 

Foi, do ponto de vista formal, este ato que permitiu a elaboração dos presentes estudos. 

Nestes 4 (quatro) meses que envolveram o desenvolvimento dos trabalhos, as empresas 

Machado Meyer, KMR Enregia e Radar PPP empregaram seus melhores esforços e 

recursos para entregar um projeto disruptivo e inovador. Foram envolvidos, ao longo do 

projeto, 12 (doze) profissionais, especialistas nas mais diversas áreas, para cumprir o 

objetivo de entregar um projeto de excelência. É com essa visão que apresentamos a seguir 

os conteúdos integrantes dos Cadernos 01 (Projeto de Engenharia), 02 (Modelagem 

Operacional), 03 (Viabilidade do Projeto - Análise e Projeção de Receita) 4 (Análise de 

Viabilidade Econômico-Financeira), 05 (Avaliação de Impacto e Risco) e 06 (Análise da 

Fundamentação Legal) e seus respectivos anexos contendo as minutas de Edital, Contrato 

e Anexos. 

 

1.2 Sobre o Projeto de Engenharia (Caderno 01) 

 

A construção de um Projeto de Engenharia para a Iluminação de Erechim é a somatória de 

importantes passos que vão desde um diagnóstico do Parque atual até a definição dos 

sistemas e soluções de modernização em si, quantificadas e qualificadas, provendo assim 

respostas fundamentadas, coerentes e inteligentemente aplicadas. 

 

Cada cidade apresenta sua personalidade, fruto de uma interação da proposta urbanística 

com a real utilização pela população. Em especial, o Plano Piloto, que com um planejamento 

urbanístico, determina a ocupação dos sistemas urbanos de maneira bastante específica e, 

de certa maneira, rígida. 

 

Nesse sentido, este documento não apresenta apenas as soluções técnicas baseadas em 

sistemas, mas também agrega e justifica suas propostas em um percurso de análise e 
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entendimento da realidade de Erechim, obtidos através de uma metodologia própria 

adaptada para as especificidades encontradas na visão da cidade-patrimônio. 

 

Entendemos que toda e qualquer resposta às demandas técnicas estabelecidas devem ser 

fundamentadas em dados e análises concisas, coerentes e, acima de tudo, estratégicas, 

visando o estabelecimento de um processo dinâmico, atual e pronto para os desafios do 

futuro tecnológico e dos anseios da população. 

 

Nesse sentido, o Caderno 01 está estruturado em 9 (nove) seções: esta primeira visa 

introduzir o contexto no qual os estudos foram elaborados; a segunda seção inicia o 

Diagnóstico Técnico e expõe a análise realizada sobre o inventário fornecido pela Prefeitura 

de Erechim; a terceira seção expõe a caracterização do parque de iluminação atual, a partir 

do estudo de campo que foi realizado; a seção 4 analisa a aderência entre o que foi fornecido 

pela Prefeitura e o que foi diagnosticado. As seções 5 e 6 fazem a análise luminotécnica do 

parque e projeta sua expansão, respectivamente; A seção 7 tece considerações finais sobre 

o Diagnóstico Técnico. 

 

A seção 8, por sua vez, apresenta o projeto de engenharia e as soluções luminotécnicas 

propostas para o parque de iluminação pública de Erechim, sendo responsável por fornecer 

as premissas e as principais características do parque que subsidiaram a construção do 

modelo técnico-operacional. Por fim, a seção 9 expõe os requisitos técnicos das soluções 

propostas.  

 

Importante destacar que toda a construção e organização dos conteúdos seguiu as 

exigências propostas no Edital de Chamamento Público Nº 06/2021. 

 

O modelo proposto é de uma Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade administrativa, 

e tem como objetivo principal a eficientização energética, reduzindo os custos hoje 

dispendidos pela Prefeitura de Erechim para pagamento da energia elétrica, além de 

melhorar sobremaneira a qualidade da prestação de serviços de Iluminação Pública à 

sociedade. 

 

O projeto contempla a modernização do parque atual, adequando-o às normas técnicas 

brasileiras, tais como os requisitos de luminância, uniformidade, iluminância e o grau de 

ofuscamento, todos estabelecidos pela norma ABNT NBR 5101:2018. Além disso, foram 
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também considerados o tratamento da demanda reprimida e o crescimento vegetativo. 

 

Para a modernização do parque e a realização de sua adequada manutenção, foram 

concebidas estruturas e tecnologias eficientes, que corroboram para a eficientização 

energética e que otimizam o processo de gestão operacional. Como um exemplo dessa 

premissa, destacamos a proposta da implantação do Sistema de Telegestão e a implantação 

de um Centro de Controle Operacional de Iluminação Pública (CCO). 

 

1.3 Tabela Check-List 

 

Com vistas a facilitar a avaliação da Equipe Técnica dos estudos desenvolvidos no âmbito 

do Chamamento Público Nº 06/2021, em especial daqueles constantes no Anexo III do 

Edital, intitulado “DETALHAMENTO DO ESCOPO”, preparamos um checklist de 

atendimento a todo o conteúdo exigido. Tal lista, referente ao Caderno 01, está explicitada 

nos itens que seguem. 

 

Este espaço também é utilizado para dirimir qualquer dúvida em relação a localização de 

alguns conteúdos que poderão ser encontrados nos demais Cadernos ou respectivos 

anexos. 

 

Devido ao caráter multidisciplinar do estudo apresentado, certos temas estão circunscritos 

em mais de uma área do conhecimento, sendo apresentados de maneira centralizada a fim 

de evitar repetições e possíveis erros de contextualização. Desta forma, a Tabela Check-List 

cumpre este papel de relação e indicação. 

 

Termo de Referência Página Caderno 01 (item) Página 

Anexo III – Item 1 

 

1.1 Em relação aos projetos de engenharia que 

eventualmente sejam aplicados ao projeto, estes 

deverão seguir as recomendações das Normas 

Brasileiras aplicáveis a cada área de projeto, bem 

como estarem adequadas à legislação vigente. 

17 
Considerado em todo o 

conteúdo do caderno. 
n/a 

1.2 Para efeito deste Estudo, serão consideradas 

como atendidas todas as determinações legais e 

normas técnicas, e caso não estejam, será de 

responsabilidade da proponente sua adequação. 

17 
Considerado em todo o 

conteúdo do caderno. 
n/a 
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Termo de Referência Página Caderno 01 (item) Página 

1.3 O projeto de engenharia pode ser compreendido 

como o conjunto de elementos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de 

obras ou serviços objeto da concessão, elaborado 

com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e 

o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilitem a avaliação do 

custo da obra e a definição do prazo de execução, 

devendo em seu conjunto, esclarecer os seguintes 

pontos: 

17   

(a) desenvolvimento da solução escolhida de 

forma a fornecer visão global do projeto e 

identificar todos os seus elementos 

constitutivos com clareza; 

17 

Em especial seções 8 

(Anteprojeto e Soluções 

Luminotécnicas) e 9 

(Requisitos Técnicos). 

100-146 

(b) soluções técnicas globais e localizadas, 

em detalhamento suficiente para não 

comprometer a capacidade do 

concessionário em inovações e 

melhoramentos durante a elaboração do 

projeto executivo; 

17 

Em especial seções 8 

(Anteprojeto e Soluções 

Luminotécnicas) e 9 

(Requisitos Técnicos). 

100-146 

(c) elementos para montagem do plano de 

licitação e a programação das 

intervenções necessárias ao longo de todo 

o prazo da concessão, de modo a 

subsidiar a elaboração dos anexos 

técnicos ao edital de licitação; 

17 

Em especial seções 8 

(Anteprojeto e Soluções 

Luminotécnicas) e 9 

(Requisitos Técnicos). 

 

Subsidiou a elaboração 

do Caderno 6 (Estudos 

Jurídicos) e Minuta de 

Edital, Contrato e 

Anexos. 

100-146; 

Caderno 6 

(d) orçamento dos investimentos necessários 

à implantação do projeto, com os itens de 

custo desagregados em elementos de 

maior representatividade sobre o valor do 

investimento, a ser resumido em 

cronograma físico-financeiro pelo prazo da 

concessão. 

17 

Disposto no Caderno 3 

(Viabilidade do Projeto), 

Caderno 4 (Estudos 

Econômico-Financeiros) 

e na planilha com o 

modelo econômico-

financeiro. 

Caderno 3;  

Caderno 4; 

Planilha com 

modelo 

econômico-

financeiro 

1.4 Nos elementos de projeto deverão ser 

apresentadas as premissas norteadoras que 

deverão ser adotadas na elaboração dos projetos 

executivos pelo futuro concessionário vencedor do 

processo de licitação. Na elaboração do projeto de 

engenharia, deverá ser obrigatoriamente 

considerada a integração de soluções de 

acessibilidade e ambientais e, preferencialmente, 

soluções que incluam fontes alternativas de 

energia, logística reversa dos equipamentos a 

serem substituídos e descartados e destinação 

17 

Disposto no Caderno 2 

(Modelagem 

Operacional) 

Caderno 2 
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Termo de Referência Página Caderno 01 (item) Página 

adequada de resíduos. 

1.5 Como produtos dos estudos de engenharia, 

deverão ser apresentados: 
18   

(a) anteprojetos e plantas esquemáticas; 18 

Em especial seções 8 

(Anteprojeto e Soluções 

Luminotécnicas) e 9 

(Requisitos Técnicos). 

100-146 

(b) descrição técnica das soluções de 

engenharia e tecnologia adotadas na 

proposta apresentada; 

18 

Em especial seções 8 

(Anteprojeto e Soluções 

Luminotécnicas) e 9 

(Requisitos Técnicos). 

100-146 

(c) plano de implantação, dimensionamento e 

caracterização dos empreendimentos 

previstos; 

18 

Disposto no Caderno 2 

(Modelagem 

Operacional) 

Caderno 2 

(d) estimativa dos investimentos e despesas 

de implantação exigidas, descriminados 

em seus principais itens (materiais, 

equipamentos, obras civis, despesas 

ambientais, aprovações e licenciamentos, 

dentre outros); e 

18 

Disposto no Caderno 3 

(Viabilidade do Projeto), 

Caderno 4 (Estudos 

Econômico-Financeiros) 

e na planilha com o 

modelo econômico-

financeiro. 

Caderno 3;  

Caderno 4; 

Planilha com 

modelo 

econômico-

financeiro 

(e) cronograma físico-financeiro; 18 

Disposto no Caderno 3 

(Viabilidade do Projeto), 

Caderno 4 (Estudos 

Econômico-Financeiros) 

e na planilha com o 

modelo econômico-

financeiro. 

Caderno 3;  

Caderno 4; 

Planilha com 

modelo 

econômico-

financeiro 

Fonte: Elaboração própria 
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02 
ANÁLISE DO INVENTÁRIO FORNECIDO 

2. ANÁLISE DO INVENTÁRIO FORNECIDO 

O cadastro do Parque de Iluminação Pública (IP) do município de Erechim - RS foi fornecido 

por meio de arquivo em formato .xls (Excel) e do Relatório do Sistema de Iluminação Pública 

e Outros Pontos, ambos elaborados pela distribuidora de energia elétrica local (RGE Sul). 

Esses documentos foram atualizados entre os meses de setembro de 2019 e janeiro de 2020 

e contém as seguintes informações para cada um dos pontos luminosos cadastrados: 

 

• Identificação do local de instalação do ponto luminoso: indica nome de rua, bairro e 

as coordenadas geográficas (latitude e longitude) de localização do ponto luminoso; 

• Identificações de cadastro do ponto luminoso: aponta o número único e individual 

de identificação de cada ponto luminoso, bem como a data em que ele foi cadastrado 

e quem foi o cadastrador responsável; 

• Propriedade do poste: designa quem é o responsável pelo patrimônio, podendo ser 

classificado como existente, particular, prefeitura ou próprio; 

• Formato de poste: assinala o formato da estrutura física do poste, podendo ser 

circular, duplo T ou quadrado; 

• Material do poste: descreve o material de composição do poste, sendo categorizado 

em aço, aroeira, concreto, eucalipto e fibra; 

• Comprimento do poste: assinala a altura do poste, desde o nível do piso até o topo 

dele; 

• Fase ligado: mostra a fase (condutor de potencial elétrico) de conexão da carga do 

circuito de iluminação pública; 

• Local do ponto: Detalha o local de instalação do ponto de iluminação, podendo ser 

classificado como Avenida, condomínio, praças, relógios, rua, semáforo; 

• Tipo de ponto: determina se o equipamento luminoso é pertencente a IP – 

Iluminação Pública ou OP – Outros Pontos; 
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• Tipo de lâmpada: informa o tipo de tecnologia da fonte de luz que equipa a luminária 

podendo ser vapor de sódio, vapor metálico, mista, vapor de mercúrio, fluorescente 

ou LED; 

• Potência: indica a potência em Watts (W) da lâmpada de acordo com dados do 

fabricante; 

• Quantidade de luminárias por ponto: indica a quantidade de luminárias dispostas em 

cada um dos pontos da rede de iluminação pública, sendo que o relatório emitido é 

composto por 15.332 pontos; 

• Tipo de comando: indica se o comando de acionamento é individual, em grupo ou 

integrado; 

• Potência de reator: indica a potência em Watts (W) consumida pelo reator para 

acionamento da luminária; 

• Coeficiente de perda do reator: estabelece a relação da potência de reator (perda 

do reator) sobre a potência da lâmpada; 

• Tipo de luminária: informa o tipo de luminária utilizado no ponto de IP, podendo ser 

aberta, fechada, globo, grade, integrada, lampião, pétala e refletor; 

• Ligada durante o dia: indica se a luminária estava acionada durante o dia, no período 

de elaboração do inventário, de forma a indicar possíveis anomalias na luminária e 

seu dispositivo de acionamento; 

• Tipo de braço: designa o tipo de estrutura utilizada para sustentação da luminária, 

podendo ser classificado em curto, econolite - decorativo, fora do padrão, médio, 

longo, sem braço, pétala e tirante; 

• Situação do braço: aponta o estado de conservação do braço; 

• Tipo de alimentação: designa se a infraestrutura que fornece energia elétrica para a 

luminária é aérea ou subterrânea. 

 

2.1 Análise das Luminárias 

2.1.1 Tecnologia de Luz 

 

Foi verificado que do total de 15.332 pontos de iluminação contidos no cadastro, 963 
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luminárias correspondem aos equipamentos da rede controladora de tráfego de veículos e 

pedestres (semáforos) e 2 luminárias correspondem a relógios instalados no município. 

Então, o cadastro apresenta 14.367 pontos luminosos, 14.296 pontos instalados em vias 

nas áreas urbana e rural e 71 pontos localizados em praças. 

 

Destes 14.367 pontos luminosos, 99,47% são classificados como vapor de sódio, sendo que, 

devido ao avanço tecnológico, este tipo de lâmpada não é o que apresenta melhor eficiência 

energética e desempenho luminotécnico, conforme visto na Tabela 1. 

 

Tecnologia de luz Quantidade % 

Fluorescente 1 0,01% 

Fluorescente Compacta 23 0,16% 

Led 33 0,23% 

Mista 2 0,01% 

Vapor de Mercúrio 6 0,04% 

Vapor de Sódio 14.291 99,47% 

Vapor Metálico 11 0,08% 

Total 14.367 100,00% 
Tabela 1 - Tecnologia de luz. 

Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 

 

2.1.2 Tipo de Luminária 

 

As luminárias possuem diferentes características construtivas, onde cada uma dessas 

peculiaridades impacta no desempenho do conjunto óptico, influenciando em parâmetros 

como reflexão, curva fotométrica e manutenção. Na Tabela 2, estão indicados os 

quantitativos de cada um dos tipos de luminárias, onde foi possível verificar que os 

equipamentos condicionados como aberta, fechada e grade correspondem a 98,39% do 

parque de IP, sendo que tais tipologias apresentam número elevado de manutenção, devido 

ao baixo grau de proteção que dispõe. 

 

Tipo de luminária Quantidade % 

Aberta 805 5,60% 

Fechada 1.142 7,95% 

Globo 2 0,01% 

Grade 12.189 84,84% 

Integrada 127 0,88% 
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Tipo de luminária Quantidade % 

Lampião 1 0,01% 

Pétala 72 0,50% 

Refletor 29 0,20% 

Total 14.367 100,00% 
Tabela 2 - Tipos de luminária. 

Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 

 

A partir da Figura 2 à Figura 9, estão indicados, respectivamente, exemplos de luminária 

aberta, luminária fechada, luminária globo, luminária grade, luminária integrada, luminária 

lampião, luminária pétala e refletor. 

 

 

Figura 2 - Luminária aberta. 

 

Figura 3 - Luminária fechada 
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Figura 4 - Luminária globo. Figura 5 - Luminária grade 

 

 

Figura 6 - Luminária integrada 

 

Figura 7 - Luminária lampião 

 

 

Figura 8 - Luminária pétala. 

 

Figura 9 - Luminária refletor. 

 

2.1.3 Potência 

 

Na Tabela 3, a seguir, são apresentadas as quantidades de luminárias por potência 

consumida, de acordo com o cadastro fornecido, sendo que a potência de 150W 

corresponde a aproximadamente 81,76% do total. 

 



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 18 de 148 

 

Potência (W) Quantidade % 

5 4 0,03% 

9 1 0,01% 

10 0 0,00% 

15 1 0,01% 

20 3 0,02% 

27 1 0,01% 

30 6 0,04% 

40 7 0,05% 

42 1 0,01% 

45 2 0,01% 

59 2 0,01% 

60 3 0,02% 

70 1.142 7,95% 

100 1 0,01% 

125 6 0,04% 

150 11.746 81,76% 

250 213 1,48% 

400 1.228 8,55% 

Total 14.367 100,00% 
Tabela 3 - Potência das luminárias. 

Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 

 

2.1.4 Condição da Luminária 

 

No inventário também constam informações sobre a condição das luminárias, sendo 

inspecionado o quantitativo de equipamentos que permanecem ligados em momentos 

inapropriados, ou seja, a quantidade de luminárias que se mantém acesas mesmo em um 

ambiente iluminado pela luz solar. Na Tabela 4, estão os resultados deste levantamento, 

sendo que os itens indicados como “apagados” indicam os equipamentos de iluminação que 

se mantem desligados durante o dia, ou seja, que se encontram em adequado regime de 

operação diurna. 

 

Condição da luminária Quantidade % 

Aceso 712 4,96% 

Apagado 13.655 95,04% 

Total 14.367 100,00% 

Tabela 4 - Condição das luminárias. 
Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 
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2.1.5 Locais dos Pontos de IP 

 

]Dos 14.367 pontos luminosos indicados neste documento, 99,50% estão inseridos no 

sistema viário, sendo as demais luminárias distribuídas em praças e parques. Na Tabela 5 

estão indicados os quantitativos desta distribuição. 

 

Local Quantidade % 

Sistema viário 14.296 99,50 

Praças e parques 71 0,50 

Total 14.367 100,00% 
Tabela 5 - Local de instalação dos pontos de IP. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já na Tabela 6 estão indicadas as quantidades de luminárias e as respectivas cargas 

instaladas para cada classe de iluminação, de acordo com classificação descrita no item 3.1. 

 

Classe de iluminação Quantidade Potência (kW) 

V1 0 0,00 

V2 1.710 495,46 

V3 615 136,27 

V4 1.950 381,21 

V5 10.021 1.672,17 

Total  14.296 2.685,11 
Tabela 6 - Classe de iluminação e respectivas quantidades de luminárias e cargas instaladas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.1.6 Consumo 

 

Na Tabela 7 são apresentados os valores calculados de consumo, considerando os dados 

de tecnologia de luz, potência e perdas no reator e a utilização diária de 11h24min, prevista 

na Resolução Homologatória 2.590/2019 da ANEEL, para o período mensal de 30 dias 

exatos. 
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Tipo de lâmpada 
Potência 

(W) 
Perdas 

(W) 
Quantidade % 

carga 
instalada 

(kW) 

Consumo 
mensal 
(MWh) 

Fluorescente 100 0 1 0,01% 0,10 0,03 

Fluorescente Compacta 9 0 1 0,01% 0,01 0,00 

Fluorescente Compacta 15 0 0 0,00% 0,00 0,00 

Fluorescente Compacta 20 0 2 0,01% 0,04 0,01 

Fluorescente Compacta 27 0 1 0,01% 0,03 0,01 

Fluorescente Compacta 40 0 6 0,04% 0,24 0,08 

Fluorescente Compacta 42 0 1 0,01% 0,04 0,01 

Fluorescente Compacta 45 0 2 0,01% 0,09 0,03 

Fluorescente Compacta 59 0 2 0,01% 0,12 0,04 

Fluorescente Compacta 70 0 3 0,02% 0,21 0,07 

Fluorescente Compacta 150 0 5 0,03% 0,75 0,26 

Led 5 0 4 0,03% 0,02 0,01 

Led 10 0 0 0,00% 0,00 0,00 

Led 15 0 1 0,01% 0,02 0,01 

Led 20 0 1 0,01% 0,02 0,01 

Led 30 0 6 0,04% 0,18 0,06 

Led 40 0 1 0,01% 0,04 0,01 

Led 60 0 3 0,02% 0,18 0,06 

Led 150 0 17 0,12% 2,55 0,87 

Mista 70 0 2 0,01% 0,14 0,05 

Vapor de Mercúrio 125 13,75 6 0,04% 0,83 0,28 

Vapor de Sódio 70 14 1.137 7,91% 95,51 32,66 

Vapor de Sódio 150 22 11.724 81,60% 2.016,53 689,65 

Vapor de Sódio 250 30 210 1,46% 58,80 20,11 

Vapor de Sódio 400 38 1.220 8,49% 534,36 182,75 

Vapor Metálico 250 30 3 0,02% 0,84 0,29 

Vapor Metálico 400 38 8 0,06% 3,50 1,20 

Total     14.367 100,00% 2.715,14 928,58 
Tabela 7 - Cálculo de consumo mensal da rede de IP. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.1.7 IRC – Índice de Reprodução de Cores 

 

O Índice de Reprodução de Cores (IRC) é o coeficiente que define a capacidade de uma 

determinada fonte luminosa artificial em reproduzir, genuinamente, as cores de um espaço 

e/ou objeto, mensurando esta característica em escala que varia de 0 a 100. O Sol é 

considerado a fonte de luz mais natural disponível, tornando-se assim o padrão de 

comparação (índice máximo) para as demais fontes luminosas. Desta forma, quanto maior 

o IRC, melhor os objetos e espaços terão suas cores reproduzidas por uma ou mais fontes 

luminosas, tal como exemplificado na Figura 10. 
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Figura 10 - Exemplo de variação de IRC. 
Fonte: Clique Arquitetura. Acesso em <https://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/o-que-e-indice-dereproducao-

de-cores-(irc)?.html> 

 

A fim de caracterizar o Índice de Reprodução de Cores do parque de iluminação pública de 

Erechim, a partir dos diferentes tipos de luminárias encontrados e do IRC mínimo associado 

a estes com base nos dados extraídos em testes laboratoriais disponibilizados pelos 

fabricantes homologados a distribuidora de energia elétrica, foi calculado o IRC e sua 

representatividade no Parque de IP, indicado na Tabela 8. 

 

Tecnologia de luz Quantidade % IRC 

Fluorescente 1 0,01% 80 

Fluorescente Compacta 23 0,16% 80 

Led 33 0,23% 90 

Mista 2 0,01% 65 

Vapor de Mercúrio 6 0,04% 47 

Vapor de Sódio 14.291 99,47% 35 

Vapor Metálico 11 0,08% 70 

Total 14.367 100,00%   
Tabela 8 - Índice de Reprodução de Cores de parque de IP. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.2 Análise de Fixação 

2.2.1 Tipo de Fixação 

 

Responsável pela união entre a estrutura de sustentação (poste) e o conjunto óptico 

(luminária), a fixação pode ser classificada em curto, econolite - decorativo, fora do padrão, 

médio, longo, sem braço, pétala e tirante. Na Tabela 9 são apontados os quantitativos de 

luminárias de cada tipo de fixação, conforme cadastro disponibilizado pelo município. 

https://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/o-que-e-indice-dereproducao-de-cores-(irc)?.html
https://www.cliquearquitetura.com.br/artigo/o-que-e-indice-dereproducao-de-cores-(irc)?.html
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Tipo de braço luminárias por braço Quantidade % 

Curto 1 9.276 64,56% 

Curto 2 152 1,06% 

Curto 3 3 0,02% 

Curto 9 36 0,25% 

Econolite – decorativo 1 20 0,14% 

Fora do Padrão 1 1 0,01% 

Longo 1 768 5,35% 

Longo 2 172 1,20% 

Médio 1 3.225 22,45% 

Médio 2 38 0,26% 

Médio 9 9 0,06% 

Pétala 1 2 0,01% 

Pétala 2 64 0,45% 

Pétala 3 72 0,50% 

Pétala 4 176 1,23% 

Pétala 6 168 1,17% 

Pétala 8 112 0,78% 

Sem Braço 1 12 0,08% 

Sem Braço 2 12 0,08% 

Sem Braço 3 12 0,08% 

Sem Braço 4 12 0,08% 

Sem Braço 8 24 0,17% 

Tirante 1 1 0,01% 

Total   14.367   
Tabela 9 - Tipos de fixação. 

Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 

 

2.2.2 Condição do Braço 

 

O inventário fornecido possui informações que contemplam o estado de conservação dos 

braços, onde a condição “boa” representa um braço sem sinais de ferrugem, amassados ou 

visualmente degradado. Estes dados são apresentados na Tabela 10. 

 

Situação do Braço Quantidade % 

Boa 14.329 99,74% 

Ruim 38 0,26% 

  14.367 100,00% 
Tabela 10 - Condição do braço. 

Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 
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2.3 Análise dos Postes 

2.3.1 Propriedade do Poste 

 

Os postes averiguados no inventário podem ser classificados conforme o proprietário, 

podendo ser existente, particular (representam os postes pertencentes a distribuidora de 

energia elétrica local que estão instalados em locais privados, como o pátio de uma igreja 

por exemplo), prefeitura ou próprio (da distribuidora de energia elétrica – responsável pela 

elaboração do cadastro georreferenciado). Na Tabela 11 estão indicados os dados com tal 

classificação. 

 

Propriedade do poste Quantidade % 

Existente 2 0,01% 

Particular 273 1,90% 

Prefeitura 713 4,96% 

Próprio 13.379 93,12% 

Total 14.367 100,00% 

Tabela 11 - Patrimônio dos postes. 
Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 

 

2.3.2 Formado do Poste 

 

Na Tabela 12 estão indicados os dados agrupados conforme o formato da estrutura física 

dos postes. 

 

Formato dos postes Quantidade % 

Circular 11.796 82,10% 

Duplo T 2.556 17,79% 

Quadrado 15 0,10% 

Total 14.367 100,00% 

Tabela 12 - Formato dos postes. 
Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 
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2.3.3 Material do Poste 

 

Na Tabela 13 estão indicados os dados agrupados conforme o material de composição dos 

postes. 

Material dos postes Quantidade % 

Aço 693 4,82% 

Aroeira 2 0,01% 

Concreto 10.732 74,70% 

Eucalipto 2.932 20,41% 

Fibra 8 0,06% 

Total 14.367 100,00% 

Tabela 13 -  Material dos postes. 
Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 

 

2.3.4 Altura do poste 

 

Outro dado que impacta no projeto de iluminação é a altura dos postes. Por se tratar de uma 

informação com grande abrangência de valores, a Tabela 14 mostra os dados de altura dos 

postes por grupos, iniciando-se aos 5 metros, com crescimento gradativo de 2 metros a cada 

grupo e término com altura final de 15 metros. Dos postes do Parque de IP de Erechim 

apresentados no cadastro, 49,09% possuem altura de 7,01m a 9,00m. 

 

Altura do poste Quantidade % 

Postes até 5m 18 0,13% 

De 5,01 a 7m 8 0,06% 

De 7,01 a 9m 7.053 49,09% 

De 9,01 a 11m 1.031 7,18% 

De 11,01 a 13m 5.651 39,33% 

De 13,01 a 15m 606 4,22% 

Total 14.367 100,00% 

Tabela 14 - Altura dos postes por grupo. 
Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 
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2.4 Análise da Infraestrutura 

2.4.1 Tipo de Comando 

 

O tipo de circuito implica no padrão e quantidade dos equipamentos responsáveis pelo 

acionamento das luminárias, podendo ser classificado como individual, integrado grupo ou 

sem informação, sendo os dados inventariados retratados na Tabela 15. 

 

Tipo de comando Quantidade % 

Individual 14.326 99,71% 

Integrado 20 0,14% 

Grupo 14 0,10% 

 Sem informação 7 0,05% 

Total 14.367 100,00% 
Tabela 15 - Tipo de comando. 

Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 

 

2.4.2 Tipo de Alimentação 

 

As luminárias da rede de iluminação pública são alimentadas através de condutores elétricos 

que podem ser instalados de duas maneiras: via cabos aéreos, onde os cabos que fornecem 

potência aos equipamentos de IP ficam ancorados nos postes de forma aparente e sem 

nenhuma proteção extra (apenas uma camada de polímero isolante que recobre seu corpo 

quando não é utilizado cabo nu), tendo uma tensão mecânica constante atuando no corpo 

dos condutores; e via cabeamento enterrado, onde os condutores ficam abaixo do solo e 

melhor abrigados, sofrendo menor intempéries. Na Tabela 16 estão indicados os dados 

conforme o tipo de alimentação em que foi possível constatar que o parque de IP é 

caracterizado por possuir maioria da infraestrutura de alimentação da rede de iluminação 

pública aérea. 

 

Tipo de Alimentação Quantidade % 

Aérea 13.755 95,74% 

Subterrânea 612 4,26% 

Total 14.367 100,00% 
Tabela 16 - Tipo de alimentação. 

Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 
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2.4.3 Fase de Conexão com a Rede de Distribuição 

 

Na Tabela 17 estão considerados os dados referentes a conexão das cargas elétricas de 

iluminação pública na rede de distribuição de energia. É possível verificar um desequilíbrio 

de cargas, visto que o condutor “A” possui uma quantidade de pontos de IP muito superior 

aos condutores “B” e “C”. 

 

Conexão com a rede Quantidade % 

A 8.863 61,69% 

B 2.113 14,71% 

BC 1 0,01% 

C 3.390 23,60% 

Total 14.367 100,00% 
Tabela 17 - Conexão de IP na rede de distribuição. 

Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 
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03 
CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE DE IP A PARTIR 
DO LEVANTAMENTO AMOSTRAL 

3. CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE DE IP A PARTIR DO LEVANTAMENTO AMOSTRA 

A fim de se obter uma caracterização sólida e fidedigna do atual parque de iluminação 

pública de Erechim, foram comparadas as análises extraídas a partir do inventário fornecido 

pela prefeitura expostas na seção anterior com os resultados obtidos com as inspeções 

amostrais realizadas in loco, em conformidade com a ABNT NBR 5426 - Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. A metodologia para elaboração das 

análises a partir do trabalho de campo, bem como os resultados encontrados, se apresenta 

a seguir. 

 

3.1 Classificação do Sistema Viário 

 

De acordo com a ABNT NBR 5101:2018, os parâmetros luminotécnicos de iluminação 

pública a serem atendidos são estabelecidos a partir da hierarquização de vias. Sendo 

assim, foi realizado o mapeamento de todos os logradouros que compõe a malha viária do 

município, e realizada hierarquização destas, de acordo com as respectivas características 

como volume de tráfego, locais de permanência, pontos de ligação da malha urbana e 

dimensões físicas. Além disso, foi utilizado como principal critério, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental e seus anexos, que apresentam as vias do município 

identificadas como: 

 

• EIXOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS: São as vias com predominância de 

atividades comerciais e de serviços gerais; 

• CORREDORES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS: São as áreas que se caracterizam 

pela testada das vias que integram o sistema viário principal - BR e RS - com vistas 

à implementação de atividades compatíveis com o tráfego pesado e intenso, as 

quais têm o objetivo de disciplinar o acesso, o uso e a ocupação dos terrenos 

contíguos à faixa de domínio das BR’s 153 e 480, dentro dos limites da área urbana 

e zonas de expansão urbana, sem prejuízo das demais legislações pertinentes; e 



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 28 de 148 

 

• CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO: São áreas que objetivam oportunizar 

um crescimento industrial, comercial, atacadista, de depósitos e de serviços, ao 

longo das Rodovias BR-153, BR-480, RS-135, RS-331, RS-211 e RS-477, atendidas 

as especificações pertinentes. 

 

Na Figura 11 é apresentada a classificação das vias proposta pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental do município. 

 

 

Figura 11 - Disposição da classificação de vias adotada pelo Plano Diretor do município. 
Fonte: Plano Diretor do município de Erechim. 

 

Ainda, a ABNT NBR 5101:2018 estabelece relação entre o fluxo de veículos e a classe de 

iluminação, sendo o fluxo organizado da seguinte forma: 

 

Classificação de fluxo: ref. ABNT NBR 5101:2018 

Leve (L) 150 a 500 

Médio (M) 501 a 1.200 

Intenso (I) acima de 1.200 

Tabela 18 - Classificação de fluxo. 
Fonte: ABNT NBR 5101:2018. 
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Portanto, seguindo os procedimentos descritos na norma pertinente, foi realizada a 

caracterização do fluxo de veículos de Erechim na principal via do município. Os resultados 

são apresentados a seguir: 

 

• Local: Avenida Sete de Setembro; 

• Número de referência: 99; 

• Quantidade de pistas: 2 pistas de rodagem e 1 pista como faixa de estacionamento 

em cada sentido (via contém dois sentidos: mão e contramão, sem pistas centrais 

ou vias marginais); 

• Data: 16/09/2021; 

• Horário da caracterização: das 18:00 às 21:00h. 

 

Contagem / Horário 18:00 19:00 20:00 21:00 

Sentido Praça da Bandeira 0 789 529 303 

Sentido Oposto 0 762 510 395 

Tabela 19 - Contagem de veículos. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Aplicando-se os métodos de classificação indicados na norma anteriormente citada, tem-se 

que a principal via do município tem fluxo de veículos leve (Tabela 20) ,portanto ao se 

relacionar a caracterização do fluxo de veículos com a classe de iluminação do sistema viário, 

não deve-se incluir no município de Erechim vias qualificadas como “V1”, visto que tal 

especificação implicaria no atendimento de parâmetros luminotécnicos incompatíveis com as 

características das vias do município, ocasionando em possíveis dificuldades técnicas na 

elaboração de projetos para modernização do sistema de iluminação pública e indevido 

consumo de energia elétrica. 

 

Classificação de fluxo - ref ABNT NBR 5101:2018 

Volume de tráfego noturno (valor máximo em ambos os sentidos) 776 

Volume de tráfego noturno (por pista) 388 

Classe: Leve (L) 
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Tabela 20 - Resultado da caracterização do fluxo de vias. 
Fonte: Elaboração própria. 

Na Figura 12 e na Figura 13 são apresentados os resultados de classe de iluminação por via 

do município. 

 

 

Figura 12 - Classe iluminação - visão geral perímetro urbano. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 13 - Classe iluminação - visão região central. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

3.2 Metodologia Utilizada  

 

A caracterização do parque de iluminação pública do município de Erechim foi realizada com 

base em inspeções in loco e inspeções remotas realizadas com o suporte da plataforma 

Google Street View, entre os dias 16 de agosto e 17 de setembro de 2021, condizentes com 

as diretrizes da norma ABNT NBR 5426/1985. 

 

Embora a norma citada não exponha diretamente a indicação para composição da amostra 

de equipamentos de iluminação, ela tem sido utilizada como guia para a elaboração de 

diagnósticos onde se pretende representar, por meio de uma amostra as principais 

características do parque de iluminação pública municipal. Sendo assim, para cada ponto da 

amostra, foram levantadas as informações da Tabela 21, divididas em grupos: 
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Grupos Informações coletadas 

Vias 

Logradouro 

Classificação da via de veículos 

Classificação da via de pedestres 

Extensão do trecho amostrado 

Tipo de pavimento 

Extensão de calçada adjacente a rede de IP 

Extensão de via adjacente a rede de IP 

Extensão de canteiro central 

Extensão de via oposta à rede de IP 

Extensão de calçada oposta à rede de IP 

Posteamentos 

Disposição dos postes na via 

Vão médio entre postes 

Recuo do poste à via 

Total de postes de IP no trecho amostrado 

Patrimônio 

Material dos postes 

Altura de poste 

Tipo de instalação do poste 

Condição do poste 

Luminária 

Tipo de luminária 

Tecnologia de iluminação 

Potência 

Condição de conservação 

Altura do ponto de luz 

Quantidade de luminárias por poste 

Fixação 

Tipo de fixação 

Altura de montagem 

Ângulo de inclinação da luminária 

Diâmetro do braço 

Distância de projeção da luminária 

Condição de conservação 

Infraestrutura 

Tipo de alimentação da luminária 

Tipo de acionamento (comando) 

Tipo de faturamento 

Impacto da arborização na iluminação local 

Tabela 21 -  Grupos de informações levantadas. 
Fonte: Elaboração própria. 
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A fim compor o conjunto de informações iniciais para a identificação do tamanho das 

amostras, foi definido o nível de inspeção, visto que, de acordo com o item 4.7.1. da ABNT 

NBR 5426/1985, a definição se dá em três níveis distintos: 

 

• Nível I: Utilizado quando for necessário menor discriminação; 

• Nível II: Uso Geral; e 

• Nível III: Utilizado quando é exigida maior discriminação. 

 

Para o caso específico dos equipamentos de iluminação pública, dada a sua tendência de 

padronização, fruto do histórico de implantação pelas empresas concessionárias de energia 

elétrica e sua baixa complexidade, foi definido o Nível II de inspeção, conforme indicado na 

Figura 14. 

 

 

Figura 14 - Codificação da amostragem. Trecho retirado da norma, onde é definido Codificação: M. 
Fonte: : Norma ABNT NBR 5426/1985. 
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Após a definição do nível de inspeção e compreendendo o tamanho do Parque de IP (14.367 

luminárias), utilizando-se as tabelas Codificação de Amostragem (Figura 14) e Plano de 

Amostragem Simples (Figura 15), foi possível definir o tamanho mínimo da amostra, 

conforme também destacado na Figura 10. 

 

 

Figura 15 -  Plano de Amostragem Simpes – Normal. Trecho da norma, onde através do código de amostras M 
foi definido o tamanho da amostra. 

Fonte: : Norma ABNT NBR 5426/1985. 
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Figura 16 - Zoom da tabela Plano de Amostragem Simples para o código M com definição do tamanho da 
amostra. 

Fonte: : Norma ABNT NBR 5426/1985. 

 

3.3 Definição das Amostras 

3.3.1 Amostra Viária 

 

Tendo consolidada a quantidade mínima de amostras, foi possível definir os locais para 

realizar o levantamento. Para tanto, após a definição do perímetro do município (Figura 17), 

foi realizada a análise urbanística do tecido urbano, onde as áreas com ocupação urbana do 

município de Erechim foram segregadas em polígonos conforme uso e ocupação do solo e 

altura de gabarito, representados na Figura 18. 
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Figura 17 - Perímetro urbano do município. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 18 - Análise do tecido urbano. 
Fonte: Elaboração própria. 
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A fim de considerar as diferentes características de cada uma destas áreas, todos os 

polígonos definidos possuem, pelo menos, um ponto de amostragem, de forma a totalizar os 

315 pontos mínimos. A distribuição destes pontos é apontada na Tabela 22: 

 

Classe de iluminação 
Qtde de logradouros existentes no 

município - Com IP 
Qtde logradouros 

amostrados 
% 

V1 0 0 0% 

V2 43 29 67% 

V3 23 15 65% 

V4 129 64 50% 

V5 1.032 207 20% 

Total 1.227 315   
Tabela 22 - Divisão dos pontos de amostragem por classe de iluminação. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.3.2 Amostra de Praças e Parques 

 

Foram identificados por meio de inspeção visual nos mapas e no cadastro georreferenciado 

do município de Erechim um total de 109 praças e 1 parque, onde 100% destas localidades 

tiveram seus ativos de IP levantados em campo, conforme indicado na Figura 19. 
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Figura 19 - Praças e parques. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4 Análise das Luminárias – Vias 

3.4.1 Tipo de Luminária 

 

Na Tabela 23 estão indicados os quantitativos para cada um dos tipos de luminárias 

encontrados, predominando a do tipo aberta (90,9%). 

 

Tipo de luminária 
Quantidade de luminárias por classe de via 

V2 V3 V4 V5 

Aberta 136 60 362 980 

Fechada 21 12 16 9 

Integrada 27 10 13 46 

Total 184 82 391 1.035 
Tabela 23 - Tipos de luminárias do levantamento amostral. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4.2 Altura do Ponto de Luz 

 

A Tabela 24 indica a altura do ponto de luz. 

 

Altura do ponto de luz 
Quantidade de luminárias por classe de via 

V2 V3 V4 V5 

De 4,01 a 6m 0 0 0 0 

De 6,01 a 8m 126 54 356 649 

De 8,01 a 10m 56 28 35 370 

De 10,01 a 12m 2 0 0 16 

Total 184 82 391 1.035 
Tabela 24 - Altura do ponto de luz. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4.3 Condição Da Luminária 

 

Dada a tendência a tornar este tipo de levantamento qualitativo puramente empírico, uma 

vez que não se pode precisar com exatidão a condição de conservação da luminária, este 

item foi dividido em 2 categorias, nomeadas “Boa” e “Ruim”, adotando os seguintes critérios:  

 

• Boa: classificação indica luminárias em perfeito estado de conservação, sem 

apresentar sinais de ferrugem, quebra, perda de alguma peça que comprometa seu 

funcionamento/vida útil ou que esteja amassada; 

• Ruim: classificação assinala luminárias que apresentam sinais de desgaste em sua 

conservação que geram impactos imediatos ao devido funcionamento do 

equipamento, como por exemplo quebra de componentes, perda de peças, 

luminária amassada ou torta. 

 

A Tabela 25 ilustra o cenário de conservação das luminárias do parque atual, apresentando 

70,6% das luminárias em condição ruim. 

 

Condição 
Quantidade de luminárias por classe de via 

V2 V3 V4 V5 

Boa 92 12 42 352 

Ruim 92 70 349 683 

Total 184 82 391 1.035 
Tabela 25 - Estado de conservação das luminárias amostradas. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.5 Análise da Fixação - Vias 

3.5.1 Tipo de Fixação 

 

Na Tabela 26 estão indicados os quantitativos para o tipo de fixação encontrada nas 

luminárias. 

 

Tipo de fixação 
Quantidade de luminárias por classe de via 

V2 V3 V4 V5 

Br-1 123 54 356 649 

Br-2 36 13 18 328 

Br-3 23 15 17 42 

Suporte de topo 2 0 0 0 

Topo de poste 0 0 0 16 

Total 184 82 391 1.035 
Tabela 26 -  Tipo de fixação das luminárias do levantamento amostral. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda, o tipo de fixação é baseado em padrões construtivos de braços de iluminação pública 

já conhecidos. Na Tabela 27 é identificado o modelo de fixação, bem como seu ângulo de 

inclinação, diâmetro, projeção e ganho de altura. 

 

Imagem Descrição 

 

Braço: Br-1 

Ângulo de inclinação: 15º 

Diâmetro do braço: 25mm 

Projeção: 1,01m 

Ganho de altura: 0,26m 
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Imagem Descrição 

 

Braço: Br-2 

Ângulo de inclinação: 15º 

Diâmetro do braço: 46mm 

Projeção: 2,35m 

Ganho de altura: 1,84m 

 

Braço: Br-3 

Ângulo de inclinação: 15º 

Diâmetro do braço: 59mm 

Projeção: 3,14m 

Ganho de altura: 2,43m 

Tabela 27 - Descritivo dos tipos de fixação padronizados. 
Fonte: Disponível em: 

<https://www.copel.com/hpcopel/normas/ntcarquivos.nsf/CD77719D3C986CB6032572ED004D8B8C/$FILE/NTC
813951.pdf>. 

 

3.5.2 Condição do Braço 

 

Com a finalidade de identificar quais braços estão aptos a serem reutilizados no processo 

de modernização do sistema de iluminação pública do município e quais o reuso não é 

recomendado, foi realizado levantamento amostral que, a partir de análise visual, classificou 

o estado de conservação destes em “Bom”, “Regular” e “Ruim”, de acordo com o critério a 

seguir: 

 

• Bom: O reuso do braço é recomendado, visto que ele está livre de avarias ou 

anomalias que comprometam sua vida útil; 

• Regular: O reuso dos braços deve ser analisado caso a caso, após a definição da 

luminária a ser instalada em determinado ponto. Isso ocorre porque baseado no 

diâmetro do braço, sua estrutura pode não suportar o peso de uma luminária LED, 

colocando em risco a integridade do equipamento e de transeuntes que porventura 

venham a circular nas redondezas do local de instalação deste braço. Para ilustrar 

https://www.copel.com/hpcopel/normas/ntcarquivos.nsf/CD77719D3C986CB6032572ED004D8B8C/$FILE/NTC813951.pdf
https://www.copel.com/hpcopel/normas/ntcarquivos.nsf/CD77719D3C986CB6032572ED004D8B8C/$FILE/NTC813951.pdf
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melhor a situação descrita, na Tabela 28 são apontados os resultados homologados 

de resistência do braço Br-1 (diâmetro de 25mm) quando submetido a cargas. 

 

Esforço vertical (daN) Flecha máxima (mm) Flecha residual máxima (mm) 

2 10 1 

5 50 5 

15 150 15 

1 2 3 

Total 14.367 100,00% 
Tabela 28 - Teste de resistência de braço Br-1. 

Fonte: Disponível em: 
<https://www.copel.com/hpcopel/normas/ntcarquivos.nsf/CD77719D3C986CB6032572ED004D8B8C/$FILE/NTC

813951.pdf>. 

 

Considerando que 100 daN (decaNewton) corresponde a 1 kN (quiloNewton), que por sua 

vez equivale a aproximadamente 100 kg (quilograma), é possível observar que para o uso 

de algumas luminárias LED, como por exemplo luminária viária LED de 150W (entre 10 e 

15kg), este tipo de braço apresenta ampla deformidade, conforme visto para o esforço 

vertical de 15 daN, onde a flecha residual máxima é de 15mm, isto é, a distorção de sua 

forma original na ponta onde a luminária é fixada pode ser rebaixada em no máximo 1,5cm 

com o peso da luminária fixado permanentemente. 

 

• Ruim: O reuso do braço não é recomendado, pois este apresenta avarias, ou seja, 

pode estar enferrujado, amassado ou visualmente degradado, de forma que sua 

vida útil esteja comprometida. 

 

O levantamento apurou que 70,04% das amostras apresentaram o braço em condições ruins 

ou regular (Tabela 29). 

 

 

Condição 
Quantidade de postes por classe de via Total 

V2 V3 V4 V5  

Boa 61 28 32 386 507 

Regular 78 40 242 649 1.009 

Ruim 45 14 117 0 176 

Total 184 82 391 1.035 1.692 
Tabela 29 - Estado de conservação dos braços inspecionados no levantamento amostral. 

Fonte: Elaboração própria. 

https://www.copel.com/hpcopel/normas/ntcarquivos.nsf/CD77719D3C986CB6032572ED004D8B8C/$FILE/NTC813951.pdf
https://www.copel.com/hpcopel/normas/ntcarquivos.nsf/CD77719D3C986CB6032572ED004D8B8C/$FILE/NTC813951.pdf
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3.6 Análise dos Postes - Vias 

3.6.1 Propriedade do Poste 

 

Na Tabela 30 são apresentadas as quantidades de postes de propriedade do poder 

concedente ou da distribuidora de energia elétrica local. Para tanto, é observado se os 

postes possuem evidências de equipamentos característicos da distribuição, como grandes 

transformadores, cruzetas, circuitos de média tensão, circuitos de baixa tensão que 

interligam consumidores diferentes da iluminação pública a rede elétrica etc. Caso apresente 

tais evidências, é considerado pertencente a distribuidora. 

 

Patrimônio 
Quantidade de postes por classe de via Total 

V2 V3 V4 V5  

Distribuidora 182 82 391 1.019 1.674 

Prefeitura 2 0 0 16 18 

Total 184 82 391 1.035 1.692 
Tabela 30 - Patrimônio de postes por classificação de vias. 

Fonte: Elaboração própria. 

3.6.2 Material dos Postes 

 

Na Tabela 31 estão indicados os quantitativos referentes aos materiais de composição do 

posteamento do parque de IP de Erechim, predominando postes de concreto (44,03%) e 

postes de madeira (35,05%). 

 

Material dos postes 
Quantidade de postes por classe de via Total 

V2 V3 V4 V5  

Concreto circular 158 49 208 330 745 

Duplo T 12 20 70 234 336 

Madeira 12 13 113 455 593 

Metálico 2 0 0 16 18 

Total 184 82 391 1.035 1.692 
Tabela 31 - Materiais de composição dos postes. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.6.3 Disposição dos Postes 

 

Para o desenvolvimento do projeto luminotécnico que apresente soluções de forma a 

aproveitar a infraestrutura já existente, é fundamental conhecer a disposição dos postes e 
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luminárias nas vias. O município de Erechim possui três tipos de disposição de postes, 

classificados como “bilateral frente a frente”, “canteiro central” e “unilateral”. 

 

Na Tabela 32 são apresentados os quantitativos de luminárias que compõe cada um dos 

tipos de disposição de postes, sendo a maioria do tipo unilateral (95,80%). 

 

Disposição de postes 
Extensão de classe viária amostrada (m) Total 

V2 V3 V4 V5  

Bilateral frente a frente 3 0 0 0 3 

Canteiro central 2 18 8 40 68 

Unilateral 179 64 383 995 1.621 

Total 184 82 391 1.035 1.692 
Tabela 32 - Disposição de postes disponíveis nos locais amostrados. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.6.4 Tipo de Instalação do Poste 

 

Na Tabela 33 é indicado o tipo de instalação dos postes: engastado ou flangeado. 

 

Tipo de instalação 
Quantidade de luminárias por classe de via Total 

V2 V3 V4 V5  

Engastado 184 82 391 1.035 1.692 

Flangeado 0 0 0 0 0 

Total 184 82 391 1.035 1.692 

Tabela 33 - Tipo de instalação dos postes. 
Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 

 

3.6.5 Vão Médio entre Postes 

 

A Tabela 34 mostra o percentual da distância entre um poste e outro por grupos, iniciando-

se aos 15 metros, com crescimento gradativo de 5 metros a cada grupo e término com 

distância final de 50 metros. 

 

Vão médio entre postes 
Quantidade de luminárias por classe de via Total 

V2 V3 V4 V5  

De 00,01 a 15m 0 0 0 0 0 

De 15,01 a 20m 0 0 0 0 0 

De 20,01 a 25m 8 0 15 23 46 

De 25,01 a 30m 2 0 46 173 221 
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Vão médio entre postes 
Quantidade de luminárias por classe de via Total 

V2 V3 V4 V5  

De 30,01 a 35m 56 45 181 488 770 

De 35,01 a 40m 113 32 140 319 604 

De 40,01 a 45m 3 5 9 32 49 

De 45,01 a 50m 2 0 0 0 2 

Total 184 82 391 1.035 1.692 
Tabela 34 - Vão médio entre postes. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.6.6 Condição dos Postes 

 

A seguir é apresentado resultado do levantamento amostral da condição dos postes por 

classe de via. As condições foram classificadas em “Boa” ou “Ruim” seguindo o critério: 

 

• Boa: classificação indica postes que não apresentam avarias que comprometam sua 

função, incluindo os postes com pintura desgastada e/ou que aparentam serem 

antigos, mas que estão intactos; 

• Ruim: classificação assinala postes que apresentam avarias que comprometem sua 

função, ou seja, postes visivelmente inclinados ou curvados e postes cuja estrutura 

física está danificada. 

 

A Tabela 35 indica a quantidade de postes inspecionados de acordo com a classificação 

viária e o estado de conservação ou condição. 

 

Condição 
Quantidade de luminárias por classe de via Total 

V2 V3 V4 V5  

Boa 172 74 322 661 1.229 

Ruim 12 8 69 374 463 

Total 184 82 391 1.035 1.692 
Tabela 35 - Estado de conservação dos postes. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.7 Análise da Infraestrutura - Vias 

3.7.1 Impacto da Arborização Local na Iluminação Pública 
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O município em estudo é dotado de 78,4% de vias públicas arborizadas5, de acordo com o 

censo IBGE 2010. Sendo assim, foram realizadas inspeções visuais durante a realização do 

plano amostral do sistema viário, de forma a avaliar o impacto da arborização na iluminação 

pública, seguindo os critérios descritos a seguir. 

 

• Nenhum impacto: Locais sem arborização ou onde as características de altura, 

quantidade e densidade de copa da vegetação arbórea não aparentam criar barreiras 

para a projeção de luz, como demonstrado na Figura 20. 

 

 
Figura 20 - Via com arborização sem impactos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

• Baixo impacto: Locais com vegetação instalada de forma espaçada onde, embasado 

nas características de altura e densidade destas, é possível identificar que elas 

aparentam criar barreiras para a projeção de luz, formando afastadas ilhas de pontos 

escuros no decorrer da via. A Figura 21 ilustra uma via com arborização classificada 

como baixo impacto 

 

5 Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/erechim/panorama>. Acessado em 18/10/2021. 
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Figura 21 - Via com arborização com baixo impacto na IP. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

• Médio impacto: Locais com vegetação instalada de forma menos espaçada que a 

classificação anterior onde, embasado nas características de altura e densidade 

destas, é possível identificar que elas aparentam criar barreiras para a projeção de luz, 

formando ilhas de pontos escuros, já menos espaçadas que o visto anteriormente. A 

Figura 22 demonstra uma via com vegetação classificada desta forma. 
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Figura 22 - Via com arborização com médio impacto na IP. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

• Alto impacto: Locais com grande quantidade de vegetação instalada onde, embasado 

nas características de altura e densidade destas, é possível identificar que elas 

aparentam criar barreiras para a projeção de luz, sendo que por estarem próximas 

umas das outras, permitem a passagem de luz apenas em pequenas áreas. A Figura 

23 indica uma via com tal característica. 
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Figura 23 - Via com arborização com alto impacto na IP. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 36 indica os quantitativos referentes a avaliação do impacto da arborização na 

iluminação pública. 

 

Impacto da arborização 
Extensão de classe viária amostrada (m)  

V2 V3 V4 V5 

Nenhum 78 57 180 524 

Baixo 39 0 55 285 

Médio 29 5 72 204 

Alto 38 20 84 22 

Total 184 82 391 1.035 
Tabela 36 - Impacto da arborização na IP. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.7.2 Tipo de Faturamento 

 

Todos os pontos de iluminação pública analisados do sistema viário possuem seu 
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faturamento por avença entre a prefeitura e a distribuidora de energia elétrica local. 

 

3.7.3 Tipo de Comando 

 

Na Tabela 37 estão indicados os quantitativos para o tipo de circuito de acionamento das 

luminárias, com maioria sendo do tipo individual (99,88%). 

 

Acionamento 
Quantidade de luminárias por classe de via 

V2 V3 V4 V5 

Grupo 2 0 0 0 

Individual 182 82 391 1.035 

Total 184 82 391 1.035 
Tabela 37 - Tipo de circuito de acionamento das luminárias inspecionadas em levantamento amostral. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.7.4 Tipo de Alimentação 

 

Na Tabela 38 estão indicados os quantitativos para o tipo de alimentação das luminárias, 

com maioria sendo do tipo circuito aéreo (99,88%). 

 

Tipo de circuito 
Quantidade de luminárias por classe de via  

V2 V3 V4 V5 Total 
Aéreo 182 82 391 1.035 1.690 

Subterrâneo 2 0 0 0 2 

Total 184 82 391 1.035 1.692 
Tabela 38 - Tipo de circuito de alimentação. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.8 Análise das Luminárias – Praças e Parques 

3.8.1 Tecnologia de Luz 

 

Na Tabela 39 estão indicados os quantitativos referentes a tecnologia das lâmpadas 

empregadas nas luminárias amostradas em campo. 
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Tecnologia de luz Quantidade Porcentagem 

Fluorescente 96 14,91% 

LED 242 37,58% 

Vapor metálico 27 4,19% 

Vapor de sódio 279 43,32% 

  644 100,00% 
Tabela 39 - Tecnologia de luz em luminárias de praças e parques. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.8.2 Tipo de Luminária 

 

Na Tabela 40 estão indicados os quantitativos para cada um dos tipos de luminárias 

encontrados, predominando a do tipo ornamental (61,34%). 

 

Tipo de luminária Quantidade Porcentagem 

Aberta 8 1,24% 

Fechada 23 3,57% 

Grade 42 6,52% 

Integrada 82 12,73% 

LED 11 1,71% 

Ornamental 395 61,34% 

Projetor 59 9,16% 

Viária 24 3,73% 

Total 644 100,00% 
Tabela 40 - Tipos de luminárias do levantamento amostral. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na Figura 24, estão exemplificadas as variações da tipologia de luminária ornamental. 
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Figura 24 - Exemplificação de luminárias ornamentais instaladas em praças e parques. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

3.8.3 Potência 

 

Na Tabela 41, a seguir, são apresentadas as quantidades de luminárias por potência 

consumida. 

 

Potência (W) Quantidade Porcentagem 

70 114 17,70% 

80 218 33,85% 

100 6 0,93% 

150 137 21,27% 
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Potência (W) Quantidade Porcentagem 

180 24 3,73% 

400 145 22,52% 

Total 644 100,00% 
Tabela 41 - Potência das luminárias instaladas em praças e parques. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.8.4 Altura do Ponto de Luz 

 

A Tabela 42 indica a altura do ponto de luz. 

 

Altura do ponto de luz Quantidade Porcentagem 

Até 4,0m 396 61,49% 

De 4,01 a 6,0m 105 16,30% 

De 6,01 a 8,0m 25 3,88% 

De 8,01 a 10,0m 4 0,62% 

De 10,01 a 12,0m 98 15,22% 

De 12,01 a 14,0m 16 2,48% 

De 14,01 a 16,0m 0 0,00% 

Total 644 100,00% 
Tabela 42 - Altura do ponto de luz de luminárias instaladas em praças e parques. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.8.5 Condição da Luminária 

 

A partir dos critérios já descritos, foi realizada a verificação do estado de conservação das 

luminárias, apresentando 61,34% das luminárias em condição ruim. 

 

Estado de conservação Quantidade Porcentual 

Boa 395 61,34% 

Ruim 249 38,66% 

Total 644 100,00% 
Tabela 43 - Estado de conservação das luminárias instaladas em praças e parques. 

Fonte: Elaboração própria. 

3.8.6 Consumo 

 



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 54 de 148 

 

Na Tabela 44 são apresentados os valores calculados de consumo, considerando os dados 

de tecnologia de luz, potência e perdas no reator e a utilização diária de 11h24min, prevista 

na Resolução Homologatória 2.590/2019 da ANEEL, para o período mensal de 30 dias 

exatos. 

 

Tecnologia de luz 
Potência 

(W) 
Perdas 

(W) 
Qtde de 

lâmpadas 
Carga instalada 

(kW) 
Consumo 

(MWh) 

Fluorescente 150 0 96 14,40 4,92 

LED 80 0 218 17,44 5,96 

LED 180 0 24 4,32 1,48 

Vapor metálico 400 38 27 11,83 4,04 

Vapor de sódio 70 14 114 9,58 3,27 

Vapor de sódio 100 17 6 0,70 0,24 

Vapor de sódio 150 22 41 7,05 2,41 

Vapor de sódio 400 38 118 51,68 17,68 

      644 117,00 40,01 
Tabela 44 - Carga instalada e consumo dos equipamentos de iluminação instalados em praças e parques. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.9 Análise da Fixação - Praças e Parques 

3.9.1 Tipo de Fixação 

 

Na Tabela 45 estão indicados os quantitativos para o tipo de fixação encontrada nas 

luminárias. 

 

Tipo de fixação Quantidade Porcentual 

Braço de IP 19 2,95% 

Pétala 133 20,65% 

Poste curvo 22 3,42% 

Suporte de topo 16 2,48% 

Topo de poste 395 61,34% 

Travessa U 59 9,16% 

Total 644 100,00% 
Tabela 45 -  Tipo de fixação das luminárias instaladas em praças e parques. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nas figuras a seguir são exemplificados cada um dos tipos de fixação dos equipamentos 

luminosos. 
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Figura 25 - Braço de IP. 

 

Figura 26 - Pétala. 

 

Figura 27 - Suporte de topo. 

 

Figura 28 - Topo de poste. 
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Figura 29 - Travessa U. 

 

Ainda, a Tabela 46 indica o quantitativo de luminárias por poste quando o tipo de fixação é 

pétala. 

 

Pétala Quantidade Porcentual 

2 luminárias por poste 86 64,66% 

3 luminárias por poste 15 11,28% 

4 luminárias por poste 32 24,06% 

Total 133 100,00% 
Tabela 46 - Luminárias por fixação do tipo pétala. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.9.2 Condição do Braço 

 

A partir dos critérios já descritos, foi realizado levantamento onde 09,78% dos tipos de 

fixação empregados apresentaram condições ruins (Tabela 47). 

 

Condição Quantidade Porcentual 

Boa 581 90,22% 

Ruim 63 9,78% 

Total 644 100,00% 
Tabela 47 - Estado de conservação dos sistemas de fixação utilizados em praças e parques. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.10 Análise dos Postes - Praças e Parques 

3.10.1 Propriedade do Poste 

 

Na Tabela 48 são apresentadas as quantidades de postes de propriedade do poder 

concedente ou da distribuidora de energia elétrica local, de acordo com critério já 

empregado. 

 

Patrimônio Quantidade Porcentual 

Prefeitura 502 98,82% 

Distribuidora 6 1,18% 

Total 508 100,00% 
Tabela 48 - Patrimônio de postes instalados em praças e parques. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.10.2 Material dos Postes 

 

Na Tabela 49 estão indicados os quantitativos referentes aos materiais de composição do 

posteamento do parque de IP de Erechim, predominando postes metálicos (94,29%). 

 

Material Quantidade Porcentual 

Concreto Circular 4 0,79% 

Duplo T 22 4,33% 

Madeira 3 0,59% 

Metálico 479 94,29% 

Total 508 100,00% 
Tabela 49 - Materiais de composição dos postes. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.10.3 Tipo de Instalação do Poste 

 

Na Tabela 50 é indicado o tipo de instalação dos postes: engastado ou flangeado. 
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Tipo de Instalação do Poste Quantidade Porcentual 

Engastado 364 71,65% 

Flangeado 144 28,35% 

Total 508 100,00% 
Tabela 50 - Tipo de instalação dos postes instalados em praças e parques. 

Fonte: Cadastro da prefeitura de Erechim. 

 

3.10.4 Condição dos Postes 

 

A seguir é apresentado resultado do levantamento amostral da condição dos postes 

conforme critério já estabelecido anteriormente. 

 

Estado de conservação Quantidade Porcentual 

Boa 497 97,83% 

Ruim 11 2,17% 

Total 508 100,00% 
Tabela 51 - Estado de conservação dos postes. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.11 Análise da Infraestrutura - Praças e Parques 

3.11.1 Impacto da Arborização Local na Iluminação Pública 

 

A Tabela 52 indica os quantitativos referentes a avaliação do impacto da arborização na 

iluminação pública de praças e parques, conforme critério já apresentado. 

 

Impacto da Arborização Quantidade Porcentual 

Nenhum 71 11,02% 

Baixo 568 88,20% 

Médio 5 0,78% 

Alto 0 0,00% 

Total 644 100,00% 
Tabela 52 - Impacto da arborização na IP. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.11.2 Tipo de Faturamento 

 

Na tabela a seguir são indicados os quantitativos de luminárias cujo consumo é ou medido, 

onde instalação elétrica que os alimenta é monitorada por um medidor, responsável por 

fornecer a distribuidora de energia elétrica local o consumo mensal de energia ou estimado, 

que representa os pontos de IP com faturamento por avença entre a prefeitura e a 

distribuidora. 

 

Faturamento Quantidade Porcentual 

Medido 476 73,91% 

Estimado 168 26,09% 

Total 644 100,00% 
Tabela 53 - Tipo de faturamento de pontos de IP em praças e parques. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.11.3 Tipo de Comando 

 

Na Tabela 54 estão indicados os quantitativos para o tipo de comando das luminárias. 

 

Tipo de comando Quantidade Porcentual 

Grupo de comando 472 73,29% 

Individual 172 26,71% 

Total 644 100,00% 
Tabela 54 - Tipo de circuito de acionamento das luminárias inspecionadas em levantamento de praças e 

parques. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

3.11.4 Tipo de Alimentação 

 

Na Tabela 55 estão indicados os quantitativos para o tipo de alimentação das luminárias, 

com maioria sendo do tipo circuito subterrâneo (90,37%). 
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Circuito Quantidade Porcentual 

Aéreo 62 9,63% 

Subterrâneo 582 90,37% 

Total 644 100% 
Tabela 55 - Tipo de circuito de alimentação. 

Fonte: Elaboração própria. 
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04 
ANÁLISE DE ADERÊNCIA DO CADASTRO DO 
PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

4. ANÁLISE DE ADERÊNCIA DO CADASTRO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

4.1 Comparativo entre Inventário e Levantamento Amostral 

(Sistema Viário) 

 

Como o propósito de analisar o quão atualizado está o cadastro do Parque de IP (atualizado 

pela última vez em janeiro de 2020) e aderente à realidade observada in loco, as análises 

até aqui descritas foram comparadas, sendo indicado os valores percentuais de variação. 

Nessa linha, na Tabela 56 foram analisadas as características do parque de IP mais 

relevantes para o desenvolvimento do projeto de modernização para o município, indicando 

se as variações encontradas estão adequadas. Assim, os itens que apresentaram variação 

superior à 5,00% foram identificados como contendo uma variação não adequada (), sendo 

as considerações e os impactos sobre tal diferenciação expostos em seguida. 

 

Parâmetro em 
análise 

Configuração 
Inventário 
fornecido 

Levantamento 
(amostral) 

Variação Adequado 

Tipo de 
luminária 

Aberta 5,60% 90,90% 85,30%  

Fechada 7,95% 3,43% 4,52% ✓ 

Globo 0,01% 0,00% 0,01% ✓ 

Grade 84,84% 0,00% 84,84%  

Integrada 0,88% 5,67% 4,79% ✓ 

Lampião 0,01% 0,00% 0,01% ✓ 

Pétala 0,50% 0,00% 0,50% ✓ 

Refletor 0,20% 0,00% 0,20% ✓ 

Tipo de fixação 

Curto 65,89% 69,86% 3,96% ✓ 

Econolite – decorativo 0,14% 0,00% 0,14% ✓ 

Fora do Padrão 0,01% 0,00% 0,01% ✓ 

Longo 6,54% 5,73% 0,81% ✓ 

Médio 22,77% 23,35% 0,57% ✓ 

Pétala 4,13% 0,12% 4,02% ✓ 

Sem braço 0,50% 0,95% 0,44% ✓ 

Tirante 0,01% 0,00% 0,01% ✓ 

Existente 0,01% 0,00% 0,01% ✓ 
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Parâmetro em 
análise 

Configuração 
Inventário 
fornecido 

Levantamento 
(amostral) 

Variação Adequado 

Propriedade 
dos postes 

Particular 1,90% 0,00% 1,90% ✓ 

Prefeitura 4,96% 1,06% 3,90% ✓ 

Distribuidora 93,12% 98,94% 5,81%  

Material dos 
postes 

Circular 82,10% 44,03% 38,07%  

Duplo T 17,79% 19,86% 2,07% ✓ 

Quadrado 0,10% 0,00% 0,10% ✓ 

Madeira 0,00% 35,05% 35,05%  

Metálico 0,00% 1,06% 1,06% ✓ 

Tipo de 
comando 

Individual 99,71% 99,88% 0,17% ✓ 

Integrado 0,14% 0,00% 0,14% ✓ 

Grupo 0,10% 0,12% 0,02% ✓ 

Tipo de circuito 
Aérea 95,74% 99,88% 4,14% ✓ 

Subterrânea 4,26% 0,12% 4,14% ✓ 

Tabela 56 - Comparativo entre dados de cadastro e dados coletados. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No que se refere às diferentes quantificações das classificações do tipo de luminária, é 

entendido que sua origem pode ser causada pelo desgaste sofrido pelas luminárias de 

grade, onde no desdobramento da vida útil destes equipamentos, é concebível que eles 

venham perder o difusor, tornando-os visualmente idênticos as luminárias abertas. 

Entretanto, dada as características construtivas de cada uma destas tipologias (aberta, 

grade), elas acabam por apresentar propriedades similares em desempenho do conjunto 

óptico e da taxa de manutenção, visto que a proteção oferecida pelas luminárias do tipo 

grade é de valia somente contra ações de vandalismo, não oferecendo qualquer resistência 

contra resíduos sólidos e líquidos. 

 

Outro item cuja variação foi avaliada como não adequada é o parâmetro propriedade dos 

postes. Tal variação pode ser explicada pelo fato de o inventário fornecido classificar de 

forma diferente a propriedade dos postes. Além das configurações presentes no 

levantamento amostral realizado (distribuidora e prefeitura), o inventário também contempla 

as configurações “Existente” e “Particular”, sendo estes referentes aos postes que estão 

instalados em áreas particulares, como o pátio de uma igreja. Dessa forma, se o parâmetro 

“Distribuidora” for somado com os parâmetros “Existente” e “Particular”, a diferença existente 

entre o inventário e o levantamento amostral passa a ser de 3,90%. 

 

Por fim, outro parâmetro cuja variação foi avaliada como não adequada é o material dos 
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postes. Tal diferença se justifica pelo uso da plataforma Google Street View, pois a mesma 

apresenta em determinadas localidades, imagens datadas de 2011. 

 

Aplicada tal análise comparativa nos equipamentos de iluminação do sistema viário, é 

possível verificar que o inventário é fidedigno e fornece subsídio técnico necessário para 

desenvolvimento de soluções luminotécnicas que visam a modernização dos ativos de IP. 

 

4.2 Comparativo entre Inventário e Levantamento in loco (Sistema 

Viário) 

 

Uma vez que o levantamento amostral realizado e utilizado como referência comparativa no 

item 4.1 não abrange as particularidades técnicas que demandam maior detalhamento 

durante a análise, como identificação da tecnologia de luz e potência das luminárias, foi 

realizado levantamento in loco de 50 locais, a fim de averiguar tais características. O 

espraiamento destas amostras é indicado na Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Espraiamento das amostras realizadas in loco. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Visto que o quantitativo observado nestes locais é significativamente menor (50 amostras) 

que o grupo de amostras apresentado e descrito no item 4.1 (315 amostras), a indicação da 

variação entre as informações contidas no inventário fornecido e no levantamento amostral 

de campo é realizada em unidades de luminárias observadas, sendo que os parâmetros que 

apresentam variação superior a 5 luminárias são indicados como não adequados ().  

 

Parâmetro em 
análise 

Configuração Inventário 
Levantamento 

amostral de campo 
Variação Adequado 

Material do poste 

Aço 12 14 2 ✓ 

Concreto 40 45 5 ✓ 

Eucalipto 6 3 3 ✓ 

Altura do poste 

4 1 1 0 ✓ 

5 0 4 4 ✓ 

6 0 17 17  

7 0 10 10  

7,5 0 0 0 ✓ 

8 20 7 13  

9 13 3 10  

10 0 5 5 ✓ 

11 3 3 0 ✓ 

12 11 0 11  

15 10 12 2 ✓ 

Tecnologia de luz 
Fluorescente 1 1 0 ✓ 

Vapor de 
sódio 57 61 4 ✓ 

Potência (W) 

60 1 1 0 ✓ 

70 2 1 1 ✓ 

150 40 43 3 ✓ 

250 4 4 0 ✓ 

400 11 13 2 ✓ 

Ligada durante o 
dia 

Aceso 9 6 3 ✓ 

Apagado 49 56 7  

Tabela 57 - Comparativo entre inventário e dados coletados em campo. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na Tabela 57, é possível observar que o parâmetro “Altura do poste” apresenta inadequada 

variação. Uma vez que a altura de fixação dos equipamentos de iluminação pública é 

padronizada pela entidade responsável pela operação e gestão dos postes, a distribuidora 

de energia elétrica local,  é entendido que a utilização do poste acima da altura de fixação 

destinada a IP, bem como sua altura não impacta no funcionamento da rede de iluminação 
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pública. 

 

Ainda, embora o parâmetro “Ligada durante o dia” também apresente variação inadequada 

dos quantitativos, uma vez que os equipamentos de iluminação pública atualmente 

instalados possuam alta taxa de manutenção, dado o desgaste e a defasagem tecnológica 

aplicada, é entendido que tal parâmetro possui ampla volatilidade. 

 

Aplicada tal análise comparativa nos equipamentos de iluminação do sistema viário, é 

possível verificar que o inventário é fidedigno e fornece subsídio técnico necessário para 

desenvolvimento de soluções luminotécnicas que visam a modernização dos ativos de IP. 

 

4.3 Comparativo entre Inventário e Levantamento Amostral in loco 

(Praças e Parques) 

 

Foi identificado que o inventário possui, para praças e parques, um número 

significativamente menor de luminárias (71 luminárias) do que o levantamento amostral de 

campo indicou (644 luminárias). Esse fato também pode ser constatado analisando-se 

visualmente o arquivo georreferenciado do inventário, que indica o local específico de 

instalação de cada um dos equipamentos que compõe o parque de iluminação pública do 

município. Para exemplificação, na Figura 31 e Figura 34 são indicadas áreas classificadas 

como praças e parques, destacadas na cor rosa, onde os pontos de iluminação nestes 

locais (pontos amarelos esféricos distribuídos na imagem) não foram devidamente 

relacionados no inventário. Na sequência das figuras, são evidenciadas fotos dos locais 

onde é possível identificar a presença de equipamentos de iluminação pública. 
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Figura 31 - Parque do município sem a indicação de IP. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 32 - Interior do parque - Nota-se a presença de ativos da iluminação pública. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 33 - Perímetro do parque - Nota-se a presença de ativos da iluminação pública. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 34 - Praça Júlio de Castilhos sem a indicação de IP. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 35 - Interior da praça - Nota-se a presença de ativos da iluminação pública. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Sendo assim, para parques e praças são entendidos como corretos os quantitativos e 

valores obtidos a partir de levantamento in loco. 

 

4.4 Comparativo de Consumo Mensal entre Faturas de Energia e 

Valor Calculado 

 

Outro parâmetro analisado do cadastro fornecido pelo município diz respeito à potência e ao 

consumo. O valor calculado de potência consumida mensalmente pela rede de IP por meio 

dos dados fornecidos pelo inventário para as instalações elétricas do sistema viário somados 

ao  valor calculado de potência consumida mensalmente pela rede de IP obtidos pelo 

levantamento in loco de praças e parques e os valores contidos em fatura da distribuidora 

de energia elétrica RGE Sul foram analisados e comparados. Na Tabela 58 estão dispostos 

os valores de consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do município entre 

os períodos de setembro de 2020 e setembro de 2021. 
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Data Consumo fatura (kWh) Consumo calculado (kWh) 

09/2020 926.630,00 958.321,45 

10/2020 957.943,00 990.265,50 

11/2020 927.865,00 958.321,45 

12/2020 958.794,00 990.265,50 

01/2021 958.794,00 990.265,50 

02/2021 866.227,00 894.433,35 

03/2021 959.037,00 990.265,50 

04/2021 928.260,00 958.321,45 

05/2021 959.202,00 990.265,50 

06/2021 928.260,00 958.321,45 

07/2021 961.747,00 990.265,50 

08/2021 962.282,00 990.265,50 

09/2021 930.804,00 958.321,45 

Média 940.449,62 970.607,62 
Tabela 58 - Consumo mensal de energia elétrica nas instalações de iluminação pública do município. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Feita a análise comparativa entre o consumo mensal calculado e o valor de consumo médio 

de energia elétrica da Rede de IP dos últimos 12 meses contidos em fatura, a diferença 

percentual obtida é de 3,21%, indicando alta aderência entre a metodologia utilizada para 

análise e os dados inventariados. 

 

4.5 Carências do Cadastro 

 

A partir de análises visuais realizadas no cadastro georreferenciado e inspeções de campo, 

foi identificado que o cadastro atual possui regiões de carência, ou seja, locais onde a rede 

de iluminação pública está fisicamente instalada e operando, porém estes equipamentos não 

constam no cadastro georreferenciado. 

 

A Tabela 59 indica um total de 366 pontos de iluminação pública atualmente conectados à 

rede de distribuição de energia elétrica e não cadastrados. Destes, 287 pontos são 

referentes a novos loteamentos e 79 se encontram em condomínios. 

 

Classificação do 
local 

Extensão 
(m) 

Qtde de 
postes 

Potência 
(W) 

Perdas 
(W) 

Carga instalada 
(kW) 

Loteamento 10.113,00 287 150 22 49,36 

Condomínio 2.720,00 79 150 22 13,59 

Total 12.833,00 366     62,95 
Tabela 59 - carência do cadastro. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Nas figuras a seguir são apresentados detalhadamente os locais com carência no cadastro. 

 

 

Figura 36 - Carência do cadastro - Área 01. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 37 - Carência do cadastro - Área 02. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 38 - Carência do cadastro - Área 03. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 39 - Carência do cadastro - Área 04. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 40 - Carência do cadastro - Área 05. 
Fonte: Elaboração própria. 



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 73 de 148 

 

 

Figura 41 - Carência do cadastro - Área 06. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 42 - Carência do cadastro - Área 07. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 43 - Carência do cadastro - Área 08. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 44 - Carência do cadastro - Área 09. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 45 - Carência do cadastro - Área 10. 
Fonte: Elaboração própria.  
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05 
MEDIÇÃO E ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

5. MEDIÇÃO E ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Com o objetivo de mensurar qualitativamente o nível de iluminância das vias do município 

em análise, foram realizadas medições luminotécnicas em vias com diferentes 

hierarquizações, conforme norma regulamentadora ABNT NBR 5101:2018. Os locais estão 

indicados na Figura 46 e relacionados na Tabela 60. 

 

 

Figura 46 - Disposição dos locais onde ocorreram medições luminotécnicas. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Local Relação de logradouros Classe de iluminação 

1 Rua Carlos Demoliner, 971 V2 
2 Rua David Pinto de Souza, 1270 V2 



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 77 de 148 

 

Local Relação de logradouros Classe de iluminação 

3 Rua Francisco Magnus Speracke, 313 V3 
4 Rua Sergipe, 1848 V3 
5 Rua Cecília Skowronski, 286 V4 
6 Rua Santa Bárbara, 155 V4 
7 Rua Alfredo Lozetti, 115 V5 
8 Rua Paulo Korf, 112 V5 

Tabela 60 - Relação de logradouros onde foram realizadas medições luminotécnicas. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.1 Metodologia de Trabalho 

 

Baseado na classe viária já descrita no item 3.1 (Classificação do Sistema Viário) foram 

selecionadas vias para a medição de iluminância conforme norma ABNT NBR 5101:2018, 

item 7: Inspeções, em que o procedimento determina utilizar a malha viária para verificação 

detalhada, sendo composta por linhas de medições longitudinais e transversais, formadas 

de acordo com a Figura 47. 

 

Figura 47 - Trecho retirado da norma ABNT NBR 5101:2018. 
Fonte: ABNT NBR 5101:2018. 
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Assim, as medições de iluminância nas vias foram realizadas utilizando-se o instrumento 

luxímetro MINIPA MLM 1011, conforme ilustração da Figura 48. 

 

 

Figura 48 - Instrumento utilizado para medição de iluminância. 
Fonte: Catálogo Minipa Luxímetro Digital MLM-1011, 2018. 

 

5.2 Resultados 

 

Os resultados obtidos foram comparados com os valores da Tabela 5 da norma ABNT NBR 

5101:2018, tratados como parâmetros mínimos recomendados a fim de proporcionar 

visibilidade segura para o tráfego de veículos e pedestres. Estes requisitos mínimos estão 

indicados na Tabela 61. 

 

Classe de iluminação Iluminação média mínima (lx) 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 61 - Trecho da norma que retrata iluminância média mínima e uniformidade para cada classe de 

iluminação. 
Fonte: ABNT NBR 5101:2018. 

 

Na Tabela 62 são apontados os valores obtidos em cada um dos logradouros verificados e 

na Tabela 63 indicado se estes estão de acordo com a norma regulamentadora citada. É 

possível verificar que dos 8 locais onde foram realizadas as medições luminotécnicas, 

somente o local 8 atendeu todos os requisitos. 
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Local Relação de logradouros Calçada adjacente  Via Calçada opposta 

1 

Rua Carlos Demoliner, 971       

Iluminância mínima – Emín (lux): 3,00 5,00 2,00 

Iluminância média – Emed (lux): 10,17 11,80 3,60 

Fator de uniformidade (U=Emín/Eméd): 0,30 0,42 0,56 

2 

Rua David Pinto de Souza, 1270       

Iluminância mínima – Emín (lux): 2,00 1,00 1,00 

Iluminância média – Emed (lux): 9,03 10,60 1,80 

Fator de uniformidade (U=Emín/Eméd): 0,22 0,09 0,56 

3 

Rua Francisco Magnus Speracke, 313       

Iluminância mínima – Emín (lux): 1,00 2,00 1,00 

Iluminância média – Emed (lux): 8,23 10,00 1,80 

Fator de uniformidade (U=Emín/Eméd): 0,12 0,20 0,56 

4 

Rua Sergipe, 1848       

Iluminância mínima – Emín (lux): 2,00 2,00 2,00 

Iluminância média – Emed (lux): 10,90 15,20 7,40 

Fator de uniformidade (U=Emín/Eméd): 0,18 0,13 0,27 

5 

Rua Cecília Skowronski, 286       

Iluminância mínima – Emín (lux): 2,00 2,00 2,00 

Iluminância média – Emed (lux): 11,60 14,60 3,20 

Fator de uniformidade (U=Emín/Eméd): 0,17 0,14 0,63 

6 

Rua Santa Bárbara, 155       

Iluminância mínima – Emín (lux): 2,00 2,00 2,00 

Iluminância média – Emed (lux): 11,67 15,00 3,20 

Fator de uniformidade (U=Emín/Eméd): 0,17 0,13 0,63 

7 

Rua Alfredo Lozetti, 115       

Iluminância mínima – Emín (lux): 1,00 3,00 1,00 

Iluminância média – Emed (lux): 11,77 12,80 3,40 

Fator de uniformidade (U=Emín/Eméd): 0,08 0,23 0,29 

8 

Rua Paulo Korf, 112       

Iluminância mínima – Emín (lux): 4,00 5,00 3,00 

Iluminância média – Emed (lux): 11,13 13,80 3,20 

Fator de uniformidade (U=Emín/Eméd): 0,36 0,36 0,94 
Tabela 62 - Resultados luminotécnicos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

    Calçada Adj Via Calçada Oposta 

Local Classe 
Emed 
(Lux) 

Uniformidade 
Emed 
(Lux) 

Uniformidade 
Emed 
(Lux) 

Uniformidade 

1 V2 Sim Sim Não Não Não Sim 

2 V2 Sim Não Não Não Não Sim 

3 V3 Sim Sim Não Não Não Sim 

4 V3 Sim Não Não Não Sim Sim 

5 V4 Sim Não Sim Não Sim Sim 
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    Calçada Adj Via Calçada Oposta 

Local Classe 
Emed 
(Lux) 

Uniformidade 
Emed 
(Lux) 

Uniformidade 
Emed 
(Lux) 

Uniformidade 

6 V4 Sim Não Sim Não Sim Sim 

7 V5 Sim Sim Sim Não Sim Sim 

8 V5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Tabela 63 - Atendimento aos requisitos normativos. 
Fonte: Elaboração própria. 
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06 
EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

6. EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

6.1 Demanda Reprimida 

 

As necessidades de atendimento pela rede de iluminação pública, caracterizando uma 

demanda reprimida pelos serviços, foram estimadas por análise gráfica do posicionamento 

dos pontos, confrontada por imagens de satélite e identificando os logradouros existentes 

ladeados de edificações que atualmente não possuem pontos de iluminação pública. 

 

Com o propósito de identificar as demandas reprimidas e suas respectivas extensões, a 

partir do cadastro georreferenciado que contempla todos os pontos de IP, foi gerada a Figura 

49, abrangendo integralmente o município em estudo. 

 

 

Figura 49 - Distribuição da rede de IP pelas vias do município. 
Fonte: Elaboração própria. 
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A partir de análise gráfica da localização dos pontos de iluminação pública, foram 

identificados e destacados os logradouros existentes, ladeados de edificações, que não são 

atendidos pela rede de iluminação pública, conforme indicado a seguir, em vermelho (Figura 

50): 

 

 

Figura 50 - Demanda reprimida do município. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim, a seguir, estão em destaque as áreas com demanda reprimida identificadas no 

município. 
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Figura 51 - Trecho de demanda reprimida da iluminação pública do município. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 52 - Trecho de demanda reprimida da iluminação pública do município. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 53 - Trecho de demanda reprimida da iluminação pública do município. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 54 - Trecho de demanda reprimida da iluminação pública do município. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Os logradouros identificados e suas respectivas extensões sem rede de IP são apontados 

na Tabela 64. 

 

Logradouro Extensão (m) 

Sem nome 001 57 

Sem nome 002 58 

Sem nome 003 82 

Sem nome 004 114 

Sem nome 005 120 

Sem nome 006 135 

Sem nome 007 136 

Sem nome 008 180 

Sem nome 009 183 

Sem nome 010 187 

Sem nome 011 208 

Sem nome 012 224 

Sem nome 013 238 

Sem nome 014 239 

Sem nome 015 240 

Sem nome 016 260 

Sem nome 017 263 

Sem nome 018 308 

Sem nome 019 367 

Sem nome 020 391 

Sem nome 021 396 

Sem nome 022 416 

Sem nome 023 444 

Sem nome 024 451 

Sem nome 025 497 

Sem nome 026 514 

Sem nome 027 524 

Sem nome 028 534 

Sem nome 029 557 

Total 8.323 
Tabela 64 - Extensão das vias com demanda reprimida da rede de IP. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a estimativa da quantidade de pontos de demanda reprimida considera-se um vão 

médio entre os postes de 35 (trinta e cinco) metros, resultando na necessidade de 

incremento total de 238 (duzentos e trinta e oito) novos pontos para atender as vias 

relacionadas na tabela anterior. 

 

Além disso, foi indicado pela prefeitura um total de 106 pontos de demanda reprimida 

oriundos de solicitações efetuadas pelos munícipes e não atendidas, totalizando no 
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município 344 (trezentos e quarenta e quatro) pontos de demanda reprimida da rede de 

iluminação pública. 

 

6.2 Crescimento Vegetativo 

6.2.1 Evolução da Malha Urbana - sua fundação até os dias atuais 

 

O município de Erechim está localizado na região Sul brasileira, no estado do Rio Grande 

do Sul, e é cidade polo da região do Alto Uruguai. A região do atual município de Erechim 

teve sua ocupação iniciada no final do século XIX e início do século XX, devido as 

proximidades da ferrovia que conectava o Rio Grande do Sul à São Paulo. Inicialmente foi 

ocupada por imigrantes de origem polonesa, italiana e alemã e sua economia baseada na 

agricultura, pecuária, comércio e serviços6. 

 

O traçado viário do município foi realizado pelo Engenheiro Carlos Torres Gonçalves, e seu 

planejamento seguia os conceitos urbanísticos do modernismo e apresentava a 

predominância de vias paralelas e perpendiculares entre si, com seis vias diagonais que 

representam as entradas e saídas da cidade. A expansão da cidade foi prevista desde a 

formulação deste Plano Urbano7:  

 

O engenheiro, prevendo que o futuro município se desenvolveria 
rapidamente, planejou espaços para uma futura expansão. Seguindo o 
traçado, propôs um parcelamento em chácaras a leste, as quais poderiam 
posteriormente ser fracionadas, para atender a demanda de lotes. A oeste, 
conforme consta no projeto, foi reservada uma `área para desenvolvimento 
futuro`, porém sem sugestão de parcelamento expresso no projeto. 
(FUNFGELT, 2004) 

 

O Plano Urbano foi desenhado para 15.000 habitantes e uma área de 5,89 km². Atualmente, 

a cidade de Erechim possui 104.000 habitantes (censo de 2017) e uma área do perímetro 

urbano de 69,46 km², segundo o site oficial da Prefeitura Municipal de Erechim8. A seguir, a 

Figura 55 apresenta a evolução da expansão urbana do município desde 1938 (20 anos 

 

6 Site da Prefeitura Municipal de Erechim. https://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/149/como-tudo-comecou 

7 História da Paisagem e Evolução Urbana da cidade de Erechim – RS. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88190. Acessado em 09/04/2021. 

8 Dados do Município. Disponível em: https://www.pmerechim.rs.gov.br/pagina/156/erechim-em-numeros. 
Acessado em 09/04/2021 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88190
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após o desenho do Plano Urbano e ano em que a sede municipal foi elevada à categoria de 

cidade) até o ano de 1990. 

 

 

 

Figura 55 - Evolução da expansão urbana.  

Fonte: Karla Funfgelt (2004). Acessado em: 

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/123456789/88190/1/211966> 

 

6.2.2 Vetores de Expansão e de Bloqueio 

 

O Plano Diretor atual do município de Erechim apresenta, através do mapa (Figura 56), as 

regiões de comércio, serviço, corredores de serviços, unidades territoriais, corredores de 

desenvolvimento, áreas verdes e áreas especiais. É possível observar que o corredor de 

comércio e serviço (linha azul marinho) atravessa a cidade no sentido Nordeste – Sudoeste, 

e, portanto, são essas as áreas de possível expansão. Também, é possível notar que os 

corredores de desenvolvimento (linha azul ciano) são continuidades da linha azul marinho, 

caminhando assim para a mesma direção. As áreas especiais (regiões amarelas) são áreas 

de interesse público, urbanístico, ambiental, paisagístico e cultural, podendo ser um atrativo 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/123456789/88190/1/211966
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para a implantação de serviços, e então, expandir a região consequentemente. 

 

 
Figura 56 - Mapa do Plano Diretor de 2020.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Erechim. 

 

6.2.3 Vetores de Expansão 

 

• Habitacional 

 

Os novos loteamentos habitacionais afastados da área central, ou do primeiro Plano Urbano 

e seu traçado ortogonal, representam a direção da expansão urbana horizontal da cidade. 

Além disso, os vazios urbanos causados por esses loteamentos – implantados longe da 

malha urbana consolidada – gera a especulação desses locais, visto que é uma área entre 

duas outras áreas ocupadas com infraestrutura urbana. 

 

• Educacional 

 

Em 2010, Erechim recebeu em seu território a Universidade Federal da Fronteira do Sul 
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(UFFS), atraindo pessoas, especificamente estudantes para a região.  

 

• Industrial 

 

Erechim teve em seu início a atividade do comércio, a indústria ligada à produtos suínos e a 

agricultura como propulsores da sua expansão. Na década de 90, a implantação de 

frigoríficos expandiu alguns bairros, e atualmente, no século XXI, indústrias como a 

fabricação de erva-mate e a Plaxmetal, que estão localizadas em áreas periurbanas, mas 

convergem para uma possível área de expansão. 

 

6.2.4 Vetores de Bloqueio 

 

• Área de Preservação Permanente e Áreas de Proteção Ambiental 

 

As Áreas de Preservação Permanente e de Proteção Ambiental constituem regiões nas 

quais as ações de urbanização são restritas. O município de Erechim possui uma Área de 

Preservação Permanente, a área do Parque Longines Malinowski, instituída a nível estadual. 

Em seu perímetro urbano, as áreas que integram os mananciais hídricos dos Rios Ligeirinho, 

Leãozinho e Suzana são definidas como Áreas de Proteção Ambiental.  

 

6.2.5 Direções da Expansão da Malha Urbana (previsão para os próximos anos) 

 

Para a análise da expansão do município de Erechim foi utilizada a seguinte metodologia: 

 

a) Pesquisa de literatura oficial – documentos públicos ou pesquisas acadêmicas - que 

apontem ou direcione os vetores de crescimento na cidade de Erechim;  

b) Análise e comparação das áreas de expansão, tendo como base o material anterior 

coletado (item a). Para isto, foram demarcadas as áreas com expansão urbana 

identificadas pelo Google Earth entre os anos de 2012 e 2020; 

c) Extração da extensão das vias encontradas nessas áreas de crescimento entre os 

anos de 2012 e 2020; 

d) Cálculo proporcional da extensão das vias encontradas nas áreas expandidas entre 

2012 e 2020 e rebatimento desta proporção para a extensão das vias nos anos de 
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vigência da futura PPP, encontrando assim a extensão prevista de vias a serem 

construídas; 

e) Cálculo da quantidade de pontos a serem instalados nas áreas a serem expandidas 

no período da expansão. Para isto, usou-se o valor encontrado para a extensão das 

vias, ao qual foi divido por 35 (pois 35 é a medida em metros do vão entre dois 

postes). 

f) Soma de todos os pontos encontrados. É importante lembrar que todo esse 

processo se encontra registrado na Tabela 65 - Expansão da malha urbana de 

Erechim em metros e previsão de colocação dos novos postes.. 

 

A seguir, seguem as imagens das áreas expandidas (Figura 57 à Figura 63) encontradas em 

Erechim entre os anos de 2012 e 2020.  
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Figura 57 - Áreas de expansão em Erechim entre os anos de 2012 e 2020.  
Fonte: Autoria própria a partir de imagem do Google Earth. 
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Figura 58 - Áreas de expansão em Erechim entre os anos de 2012 e 2020.  
Fonte: Autoria própria a partir de imagem do Google Earth. 
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Figura 59 - Áreas de expansão em Erechim entre os anos de 2012 e 2020.  
Fonte: Autoria própria a partir de imagem do Google Earth. 
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Figura 60 - Áreas de expansão em Erechim entre os anos de 2012 e 2020.  
Fonte: Autoria própria a partir de imagem do Google Earth. 
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Figura 61 - Áreas de expansão em Erechim entre os anos de 2012 e 2020.  
Fonte: Autoria própria a partir de imagem do Google Earth. 
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Figura 62 - Áreas de expansão em Erechim entre os anos de 2012 e 2020.  
Fonte: Autoria própria a partir de imagem do Google Earth. 
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Figura 63 - Áreas de expansão em Erechim entre os anos de 2012 e 2020.  
Fonte: Autoria própria a partir de imagem do Google Earth. 

 

Na Tabela 65 é possível verificar que no período de 8 anos ocorrido entre os anos de 2012 
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e 2020, a malha viária do município cresceu em média, 8.568,50 metros ao ano. Dessa 

forma, ao projetar-se proporcionalmente um período de análise de 25 anos, tem-se que o 

crescimento da malha viária será de 214.212,50 metros. 

 

Visto que o vão médio entre postes é de 35 metros, ao final do período de 25 anos estima-

se que o parque de iluminação pública do município terá crescido em 6.120 luminárias. 

 

Localização no 
mapa 

Expansão - área expandida (E) - período de 2012 a 2020 

Extensão das vias da área expandida (E) 
entre 2012 e 2020 (metro) 

Crescimento médio anual 
(em metro) 

1 5.487 685,88 

2 3.582 447,75 

3 2.825 353,13 

4 4.457 557,13 

5 4.993 624,13 

6 3.825 478,13 

7 1.021 127,63 

8 1.803 225,38 

9 398 49,75 

10 1.294 161,75 

11 744 93,00 

12 2.258 282,25 

13 588 73,50 

14 2.286 285,75 

15 263 32,88 

16 920 115,00 

17 616 77,00 

18 8.532 1.066,50 

19 1.391 173,88 

20 1.335 166,88 

21 3.073 384,13 

22 483 60,38 

23 4.582 572,75 

24 516 64,50 

25 1.284 160,50 

26 532 66,50 

27 1.203 150,38 

28 2.681 335,13 

29 2.139 267,38 

30 1.390 173,75 

31 772 96,50 
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Localização no 
mapa 

Expansão - área expandida (E) - período de 2012 a 2020 

Extensão das vias da área expandida (E) 
entre 2012 e 2020 (metro) 

Crescimento médio anual 
(em metro) 

32 153 19,13 

33 665 83,13 

34 457 57,13 

TOTAL 68.548 8.568,50 

Tabela 65 - Expansão da malha urbana de Erechim em metros e previsão de colocação dos novos postes.  
Fonte: Autoria própria. 

 

O município de Erechim não possui vias com Iluminação Pública dentro de condomínios e/ou 

loteamentos fechados. Dessa maneira, todas as vias levantadas em análise foram 

consideradas para modernização e previsão de expansão urbana. 

 

6.2.6 Considerações Finais sobre o Crescimento Vegetativo 

 

O perímetro urbano da cidade de Erechim apresenta uma área central com urbanização 

consolidada enquanto as áreas periurbanas revelam a tendência de expansão por meio de 

loteamentos habitacionais que acontece de maneira fragmentada ocasionando a 

descontinuidade do tecido urbano e a presença de lotes e/ou glebas vazias, além da 

implantação de indústrias e equipamentos urbanos (como universidade, shopping e outros) 

que convergem a ocupação para locais próximos a estes equipamentos. De acordo com a 

expansão verificada entre 2012 e 2020, o tamanho do município e a presença de vazios 

urbanos, pode-se verificar que há espaço disponível para o crescimento da malha urbana do 

município. 

 

A análise das áreas de expansão do município de Erechim que se desenvolveu entre os 

anos de 2012 e 2020, totalizaram a extensão de vias em 68.548 metros. Tomando como 

base o crescimento nesse período e as áreas no perímetro municipal disponíveis para 

expansão, é possível estimar um crescimento de 214.212,50 metros de novas vias nos 

próximos 25 anos. A partir dessa informação coletada e considerando o vão médio entre 

postes de 35 metros, estima-se um acréscimo de 6.120 novos pontos de iluminação ou 244 

novos pontos de iluminação pública por ano. 

 

É relevante destacar, no entanto que, de acordo com a Lei Complementar Nº 11, de 02 de 
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dezembro de 2019, de Erechim, artigo 149, os itens de infraestrutura como redes de 

abastecimento de água, distribuição de energia elétrica e iluminação pública são despesas 

vinculadas ao empreendedor que porventura venha criar novos loteamentos. Desta forma, é 

entendido que o crescimento vegetativo do parque de iluminação pública do município não 

apresenta custos de implantação para a futura Concessionária nos locais e situações em 

que se aplica a Lei Complementar Nº 11/2019. Tomando como premissa de que parte 

expressiva das vias a serem expandidas no município nos próximos 25 anos se dará em 

áreas de loteamentos habitacionais, os novos pontos de iluminação pública em tais áreas 

deverão ser implantados em conformidade com as regras técnicas vigentes pelos próprios 

empreendedores responsáveis, ficando a cargo da concessionária apenas a sua operação 

e manutenção. 

 

No entanto, para as vias de ligação, isto é, vias que conectam áreas urbanas, como a ligação 

entre dois bairros, não é aplicado o disposto na referida lei, de modo a representar possíveis 

custos de implantação de novos pontos de iluminação pública pela Concessionária.  

 

No estudo realizado considerou-se, portanto, que os 6.120 pontos referentes ao crescimento 

vegetativo inicialmente estimados são divididos em dois grupos: o primeiro é referente aos 

pontos que serão implantados a cargo de terceiros, responsáveis por novos loteamentos, 

em respeito à Lei Complementar Nº 11/2019, representando 80% deste total (4.896 pontos 

de IP). Já o segundo grupo, correspondente aos 20% restantes (1.224 pontos de IP), é 

referente aos pontos de iluminação pública em que a referida lei não é aplicável, como 

as vias de ligação entre áreas urbanas, cujos custos de implantação deverão ser 

assumidos pela futura Concessionária – é este quantitativo que passa a ser 

considerado como o crescimento vegetativo a cargo de implantação pela 

concessionária – 1.224 novos pontos de Iluminação pública estimados ao longo dos 25 

anos de projeto ou 49 novos pontos de iluminação pública por ano. 

 

 

  
 

9 Disponível em: < 
https://sapl.erechim.rs.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2019/18426/lei_complementar_no_011.p
df>. Acessado em 17/11/2021. 
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07 
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O DIAGNÓSTICO 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O DIAGNÓSTICO 

O parque de iluminação pública atual da cidade de Erechim é constituído, 

predominantemente, por luminárias que apresentam baixa eficiência energética, 

podendo de modo geral, ser classificado como ineficiente. Este fato, aliado aos resultados 

das medições de iluminância descritas no item 5, potencializam os ganhos com a 

aplicação de novas tecnologias, onde equipamentos com configurações e instalações 

aderentes a adequados projetos de engenharia são capazes de atender os níveis 

luminotécnicos normativos, consumindo menos energia elétrica. 

 

É importante ressaltar também que as luminárias atualmente instaladas no município 

possuem IRC muito inferior aos equipamentos que possuem novas tecnologias, deixando 

de proporcionar ao usuário a sensação de conforto e causando insegurança no trânsito 

devido às dificuldades em se observar placas, faixas de pedestres ou outros elementos nas 

vias.  

 

A partir do diagnóstico até aqui apresentado, estruturou-se o projeto de modernização do 

parque de iluminação pública de Erechim que se expõe a partir da próxima seção. 
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08 
ANTEPROJETO E SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS 

8. ANTEPROJETO E SOLUÇÕES LUMINOTÉCNICAS 

O presente projeto de engenharia foi desenvolvido em nível conceitual tendo como valores 

sustentabilidade, segurança e tecnologia, fatores decisivos para que a iluminação pública 

tenha papel relevante no desenvolvimento social e urbano no município de Erechim – RS. 

A fim de prover uma maior qualidade nas soluções descritas neste relatório, foram tomados 

como premissas os requisitos mínimos estabelecidos pelas normas ABNT NBR 5101:2018 

– Iluminação pública e ABNT NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na 

inspeção por atributos, de forma que estas proposições também tenham conduzido a 

metodologia descrita no levantamento amostral e na análise de aderência de múltiplas 

características do cadastro fornecido com o parque atual, assinalados no relatório 

diagnóstico técnico. 

 

Foi indicado no Diagnóstico Técnico, exposto nas seções anteriores, que o inventário 

fornecido possui número significativamente menor de luminárias em parques e praças que 

o indicado pelo levantamento amostral in loco. Dado o fato que todos os parques e praças 

mapeados em análise urbanística foram observados em inspeções de campo, os 

quantitativos levantados nestas localidades foram considerados mais fidedignos que o 

inventário. 

 

Além disso, também foi verificada a existência de locais com carências no cadastro, isto é, 

locais onde existem equipamentos de iluminação pública operando normalmente e que não 

constam no cadastro georreferenciado. Deste modo, os quantitativos identificados no 

Diagnóstico Técnico estão resumidos e apontados na Tabela 66. 

 

Tipo de lâmpada 
Potência 

(W) 
Perdas 

(W) 

Qtde- 
Sistema 

viário 

Qtde - 
Praças e 
Parques 

Qtde - 
Carência 

do 
cadastro 

Qtde 
total 

carga 
instalada 

(kW) 

Fluorescente 100 0 1 0 0 1 0,10 

Fluorescente 150 0 0 96 0 96 14,40 

Fluorescente Compacta 9 0 1 0 0 1 0,01 

Fluorescente Compacta 15 0 0 0 0 0 0,00 
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Tipo de lâmpada 
Potência 

(W) 
Perdas 

(W) 

Qtde- 
Sistema 

viário 

Qtde - 
Praças e 
Parques 

Qtde - 
Carência 

do 
cadastro 

Qtde 
total 

carga 
instalada 

(kW) 

Fluorescente Compacta 20 0 2 0 0 2 0,04 

Fluorescente Compacta 27 0 1 0 0 1 0,03 

Fluorescente Compacta 40 0 6 0 0 6 0,24 

Fluorescente Compacta 42 0 1 0 0 1 0,04 

Fluorescente Compacta 45 0 2 0 0 2 0,09 

Fluorescente Compacta 59 0 2 0 0 2 0,12 

Fluorescente Compacta 70 0 3 0 0 3 0,21 

Fluorescente Compacta 150 0 5 0 0 5 0,75 

Led 5 0 4 0 0 4 0,02 

Led 10 0 0 0 0 0 0,00 

Led 15 0 1 0 0 1 0,02 

Led 20 0 1 0 0 1 0,02 

Led 30 0 6 0 0 6 0,18 

Led 40 0 1 0 0 1 0,04 

Led 60 0 3 0 0 3 0,18 

Led 80 0 0 218 0 218 17,44 

Led 150 0 17 0 0 17 2,55 

Led 180 0 0 24 0 24 4,32 

Mista 70 0 2 0 0 2 0,14 

Vapor de Mercúrio 125 13,75 6 0 0 6 0,83 

Vapor de Sódio 70 14 1.137 114 0 1.251 105,08 

Vapor de Sódio 100 17 0 6 0 6 0,70 

Vapor de Sódio 150 22 11.720 41 287 12.048 2.072,26 

Vapor de Sódio 250 30 210 0 0 210 58,80 

Vapor de Sódio 400 38 1.153 118 0 1.271 556,70 

Vapor Metálico 250 30 3 0 0 3 0,84 

Vapor Metálico 400 38 8 27 0 35 15,33 

Total   14.296 644 287 15.227 2.851,47 

Tabela 66 - Relação de luminárias públicas no município de Erechim. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Esses dados, acrescida das informações já expostas, como identificação da demanda 

reprimida, crescimento vegetativo projetado para o parque de IP, nos levam à proposição de 

soluções luminotécnicas a seguir: 
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8.1 Soluções Luminotécnicas Viárias 

 

Após a análise do cadastro de pontos de iluminação pública fornecido e levantamento de 

informações por meio de inspeção amostral, são desenvolvidas soluções luminotécnicas de 

acordo com a metodologia descrita a seguir. 

 

8.1.1 Configurações Típicas 

 

Levando em consideração a grande quantidade de vias com diferentes características do 

município, foi aplicada a metodologia de configurações típicas, que visa padronizar os 

atributos das vias, gerando praticidade a aplicação de cálculos luminotécnicos para 

dimensionamento de equipamentos de iluminação pública que estejam de acordo com 

norma ABNT NBR 5101:2018. 

 

Esta técnica segrega as vias em grupos, a partir de suas respectivas hierarquizações, 

propriedades e disposições dos postes, características com impacto direto na obtenção das 

soluções. Outra característica fundamental é a largura de vias que, por conta da ampla 

abrangência de valores e a fim de melhor ordenar as informações, foi classificada a partir de 

5,0m (oito metros), com crescimento gradual de 3,0m (três metros) e escala final de 14,0m 

(quatorze metros). 

 

A Tabela 67 indica as vias típicas extraídas a partir do levantamento amostral descrito nas 

seções anteriores. 
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1 V2 P3 Bilateral Frente a Frente 34,0 1 Distribuidora Asfalto 4,0 10,0 13,0 10,0 4,0 0,3 2,3 15 8,14 0,20% 

2 V2 P3 Canteiro Central 50,0 2 Prefeitura Asfalto 3,2 8,4 5,4 8,4 3,2 2,7 0,3 0 12 0,13% 

3 V2 P3 Unilateral 32,6 1 Distribuidora Asfalto 3,1 6,7 2,4 6,6 3,1 0,4 1,5 15 7,09 3,25% 

4 V2 P3 Unilateral 37,3 1 Distribuidora Asfalto 1,5 7,3 0,0 0,0 1,8 0,3 1,7 15 7,28 1,11% 

5 V2 P3 Unilateral 35,0 1 Distribuidora Asfalto 2,5 8,3 1,9 8,3 2,5 0,6 1,9 15 7,61 1,69% 

6 V2 P3 Unilateral 37,3 1 Distribuidora Asfalto 2,5 9,2 0,0 0,0 1,3 0,9 1,7 15 7,28 1,30% 

7 V2 P3 Unilateral 37,5 1 Distribuidora Asfalto 2,0 11,4 0,0 0,0 1,6 0,8 1,0 15 6,55 2,02% 

8 V2 P3 Unilateral 36,5 1 Distribuidora Asfalto 3,2 16,5 0,0 0,0 3,7 0,4 2,2 15 7,81 0,91% 

9 V2 P3 Unilateral 36,0 1 Distribuidora Asfalto 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 15 6,55 0,20% 

10 V2 P3 Unilateral 40,0 1 Distribuidora Asfalto 3,0 8,0 3,5 8,0 2,5 0,3 2,3 15 8,13 0,13% 

11 V2 P3 Unilateral 40,0 1 Distribuidora Asfalto 3,3 20,0 0,0 0,0 3,3 0,3 3,1 15 7,7 0,20% 

12 V2 P3 Unilateral 40,5 1 Distribuidora Piso intertravado 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,3 2,3 15 8,13 0,85% 

13 V3 P3 Canteiro Central 32,0 2 Distribuidora Asfalto 4,0 7,3 3,2 7,8 2,0 1,6 1,0 15 6,55 0,94% 

14 V3 P3 Unilateral 34,6 1 Distribuidora Asfalto 3,5 6,9 1,5 6,9 3,2 0,5 2,2 15 7,81 0,94% 

15 V3 P3 Unilateral 35,9 1 Distribuidora Asfalto 2,2 9,8 0,0 0,0 2,4 0,5 1,4 15 6,92 1,26% 

16 V3 P3 Unilateral 35,5 1 Distribuidora Asfalto 2,2 13,2 0,0 0,0 3,2 0,3 1,7 15 7,34 0,31% 

17 V3 P3 Unilateral 40,6 1 Distribuidora Asfalto 2,0 14,6 0,0 0,0 2,8 0,4 1,7 15 7,28 0,84% 

18 V4 P4 Canteiro Central 35,4 1 Distribuidora Piso intertravado 1,9 7,6 2,9 7,6 1,9 1,5 1,0 15 6,55 0,28% 

19 V4 P4 Unilateral 34,0 1 Distribuidora Piso intertravado 2,8 6,2 4,3 6,3 3,2 0,3 1,0 15 6,55 0,49% 

20 V4 P4 Unilateral 30,0 1 Distribuidora Piso intertravado 2,0 5,0 0,0 0,0 2,0 0,3 1,0 15 6,55 0,14% 
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21 V4 P4 Unilateral 32,7 1 Distribuidora Piso intertravado 2,1 9,2 0,0 0,0 2,7 0,3 1,0 15 6,55 0,98% 

22 V4 P4 Unilateral 30,0 1 Distribuidora Piso intertravado 3,0 14,0 0,0 0,0 2,0 0,3 2,3 15 8,13 0,10% 

23 V4 P4 Unilateral 32,4 1 Distribuidora Asfalto 3,4 6,9 2,7 6,7 3,7 0,4 1,0 15 6,55 3,28% 

24 V4 P4 Unilateral 37,9 1 Distribuidora Asfalto 1,9 7,6 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 15 6,55 0,66% 

25 V4 P4 Unilateral 34,5 1 Distribuidora Asfalto 2,5 9,3 0,0 0,0 2,1 0,4 1,1 15 6,72 4,43% 

26 V4 P4 Unilateral 34,8 1 Distribuidora Asfalto 2,5 12,5 0,0 0,0 2,4 0,4 1,0 15 6,55 0,91% 

27 V4 P4 Unilateral 32,6 1 Distribuidora Asfalto 3,1 16,5 0,0 0,0 3,6 0,3 2,0 15 7,58 1,57% 

28 V4 P4 Unilateral 41,3 1 Distribuidora Asfalto 2,2 8,6 0,0 0,0 2,2 0,6 1,0 15 6,55 0,31% 

29 V4 P4 Unilateral 40,0 1 Distribuidora Asfalto 4,0 14,4 0,0 0,0 4,0 0,3 1,0 15 6,55 0,49% 

30 V5 P4 Canteiro Central 25,0 2 Prefeitura Asfalto 3,0 8,0 1,0 8,0 3,0 0,5 0,4 0 12 1,08% 

31 V5 P4 Canteiro Central 32,0 2 Distribuidora Asfalto 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 1,5 3,1 15 8,7 1,63% 

32 V5 P4 Unilateral 36,0 1 Distribuidora Asfalto 3,2 5,0 4,0 5,0 2,0 0,3 2,3 15 8,13 0,20% 

33 V5 P4 Unilateral 35,5 1 Distribuidora Asfalto 1,8 4,8 0,0 0,0 1,8 0,3 1,7 15 7,34 1,08% 

34 V5 P4 Unilateral 34,0 1 Distribuidora Asfalto 2,3 7,2 0,0 0,0 2,4 0,3 1,6 15 7,19 19,91% 

35 V5 P4 Unilateral 33,6 1 Distribuidora Asfalto 2,7 9,1 0,0 0,0 2,5 0,3 1,3 15 6,91 31,02% 

36 V5 P4 Unilateral 36,5 1 Distribuidora Asfalto 2,4 12,0 0,0 0,0 4,3 0,3 2,3 15 8,13 0,54% 

37 V5 P4 Unilateral 32,3 1 Distribuidora Asfalto 3,1 16,5 0,0 0,0 3,6 0,3 1,0 15 6,55 1,90% 

38 V5 P4 Unilateral 40,8 1 Distribuidora Asfalto 2,7 9,1 0,0 0,0 2,6 0,3 1,7 15 7,34 0,95% 

39 V5 P4 Unilateral 40,5 1 Distribuidora Asfalto 3,5 13,5 0,0 0,0 3,5 0,3 2,1 15 7,64 0,74% 

40 V5 P4 Unilateral 34,4 1 Distribuidora Piso intertravado 2,2 6,4 0,0 0,0 2,4 0,3 1,9 15 7,56 3,79% 
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41 V5 P4 Unilateral 35,3 1 Distribuidora Piso intertravado 2,2 9,1 0,0 0,0 1,9 0,3 1,9 15 7,58 6,03% 

42 V5 P4 Unilateral 36,0 1 Distribuidora Chão batido 0,8 6,3 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7 15 7,34 0,74% 

43 V5 P4 Unilateral 42,0 1 Distribuidora Chão batido 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,3 15 8,13 0,20% 

44 V5 P4 Unilateral 41,3 1 Distribuidora Chão batido 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,3 15 8,13 0,27% 

Tabela 67 - Vias Típicas. 
Fonte: Autoria própria. 
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A representatividade (última coluna da Tabela 67) indica o valor percentual do sistema viário 

compatível com cada uma das vias típicas, levando-se em consideração características 

como: hierarquização de vias, largura de vias, patrimônio e disposição dos postes, sendo 

extraída a partir da quantidade de pontos amostrados em determinada via típica e do total 

de pontos amostrados em vias com a mesma hierarquização. 

 

8.1.2 Instrumentos do Cálculo Luminotécnico 

 

A partir das características das vias típicas indicadas, com o suporte do software DIALux 

versão 4.13 (Figura 64), disponível em plataforma livre no site do fabricante10, e de curvas 

fotométricas, em que, por meio de representação gráfica em plano cartesiano espacial, a 

distribuição de intensidade luminosa de determinado modelo de luminária é registrada, foram 

obtidas soluções que atendam aos requisitos de iluminância e uniformidade tidos como 

mínimos pela norma regulamentadora ABNT NBR 5101:2018. 

 

 

Figura 64 - Apresentação do software DIALux versão 4.13. 
Fonte: Autoria própria. 

 

8.1.3 Critérios do Software de Projetos de Iluminação 

 

 

10 DIALux. Download DIALux. Disponível em: < https://www.dial.de/en/dialux-desktop/download/ >. Acesso em 
24/10/2021. 
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Conforme especificado no Diagnóstico Técnico, para as vias de veículos, foram extraídas as 

classificações viárias de cada um destes locais, direcionando a escolha do parâmetro do 

software aquele com o valor mínimo exigido pela ABNT NBR 5101:2018. 

 

Embora a norma citada também exponha uma hierarquização para as vias de pedestres, 

classificadas em valores que variam de P1 a P4, esta não foi disponibilizada, impedindo que 

a lógica adotada para vias de veículos fosse aplicada para as vias de pedestres. Entretanto, 

por meio de análise urbanística, foi realizada uma analogia entre a hierarquização de vias 

de veículos e vias de pedestres, de modo que esta hierarquização esteja totalmente 

vinculada aos valores dos parâmetros luminotécnicos. Esta analogia está mais bem exposta 

na Tabela 68. 

 

Analogia 

Classe  de vias (veículos) Classe de vias (pedestres) 

V2 P3 
V3 P3 
V4 P4 
V5 P4 

Tabela 68 - Analogia entre a classe de vias de veículos e classe de vias de pedestres. 
Fonte: Autoria própria. 

 

8.1.4 Critérios de Desenvolvimento do Projeto 

 

Durante o desenvolvimento do projeto, a fim de apontar soluções que impliquem em uma 

maior eficientização do parque de iluminação pública, maior viabilidade financeira e 

exequibilidade, foram identificadas configurações típicas na rede de IP onde serão 

necessárias alterações. Destaca-se que no desenvolvimento das soluções, a reutilização 

das configurações típicas já disponíveis no parque de IP é fundamental, dado o impacto 

financeiro que alterações de qualquer natureza podem causar. Entretanto, em algumas 

situações, para o atendimento a norma regulamentadora ABNT NBR 5101:2018 serão 

necessárias mudanças nas configurações típicas para que estas atendam aos seguintes 

critérios: 

 

• Alteração na altura das luminárias: a altura do foco luminoso gera impacto direto na 

uniformidade e na iluminância, sendo que a modificação nesta grandeza deve 
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respeitar a altura mínima e máxima de montagem dos braços de fixação das 

luminárias prevista na norma técnica NTC 848500 – Montagem de redes iluminação 

pública: afastamentos padronizados. A Figura 65 indica que a altura de montagem 

mínima pode variar entre 6,25m e 6,30m e, portanto, a altura do braço escolhido 

somada a um valor entre estes números compõe a altura final do foco luminoso. 

 

 

Figura 65 - Altura de montagem padronizada. 
Fonte: Documento da distribuidora NTC 848500. 

 

• Alteração na distância de projeção da luminária e ângulo de braço: os valores 

utilizados neste tipo de modificação devem estar em conformidade com as cotas 

dos itens já existentes e padronizados pela atual distribuidora de energia elétrica do 

município (empresa RGE Sul), por meio de documentos nomeados como 
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especificações técnicas. Na Figura 66 é exemplificado um dos desenhos técnicos 

que indicam as dimensões dos braços. 

 

 

Figura 66 - Desenho técnico contido no padrão técnico "Iluminação pública". 
Fonte: Especificação técnica Iluminação pública. 

 

Os modelos de braços utilizados para a elaboração da solução são: braços curtos, braços 

médios e braços longos. 

 

• Fator de manutenção (FM): este fator visa identificar a depreciação de fluxo 

luminoso que determinada luminária pode sofrer ao longo do tempo, de forma a 

conceder meios em que o projeto possa compensar esta depreciação e garantir que 

os requisitos luminotécnicos mínimos adotados inicialmente estejam em 

conformidade até o final da vida útil do equipamento. Varia entre 0 e 1, onde 1 (valor 

máximo) indica que não haverá redução do fluxo luminoso no decorrer da vida útil 

do equipamento e 0 (valor mínimo) indica atenuação total, ou seja, o equipamento 

apresentará falha catastrófica ficando fora de operação. O valor utilizado neste 

projeto para o fator de manutenção é 0,7, conforme indicado no item 5.2.2. da 

norma ABNT NBR 5101:2018, onde também são recomendadas práticas de 

manutenção, como por exemplo, a limpeza periódica do difusor das luminárias a fim 

de remover sujidades que possam comprometer o fluxo luminoso a longo prazo; 

• Temperatura de cor correlata (TCC): medida em Kelvins (K), a temperatura de cor 
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define a aparência de cor emitida por determinada fonte luminosa, ou seja, ela 

estabelece a tonalidade de cor emanada por fonte de luz, impactando diretamente 

na sensação de conforto do observador. As cores mais quentes tentem a transmitir 

tranquilidade, calma e suavidade, enquanto as cores mais frias tendem a transmitir 

vitalidade, excitação, movimento, dinamismo. Desta forma é possível estimular 

determinados comportamentos em ambientes específicos, como por exemplo, 

deixar um indivíduo mais desperto em uma sala de aula, facilitando a atividade 

propósito deste ambiente. Na Figura 67 é indicada a variação de temperatura de 

cor. 

 

 

Figura 67 - Variação da temperatura de cor. 
Fonte: Site Abilux. 

 

Este projeto contemplou modelos de luminárias de 5 diferentes fabricantes, com temperatura 

de cor igual ou maior que 4.000 K. 

 

• Índice de reprodução de cor (IRC): é a relação entre a cor real do objeto ou superfície 

e a aparência percebida pelo observador diante de uma fonte luminosa. Esse índice 

varia de 0% a 100%, sendo que quanto mais próximo de 100% maior a fidelidade e 

precisão das cores dos objetos.  
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8.1.5 Soluções Propostas para Vias 

 

Para cada uma das vias típicas apresentadas foram realizados cálculos luminotécnicos que 

serviram de guia para obtenção de soluções que apresentem redução da carga instalada 

com maior aproveitamento da infraestrutura já existente e atendendo aos requisitos 

normativos. 

 

Na Tabela 69 estão contidas as soluções luminotécnicas das vias típicas. 
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1 180 Bilateral Frente a frente 34 1 3,12 15 8,72 

2 150 Canteiro central 25 2 0,3 0 12 

3 150 Bilateral alternada 32,6 1 3,12 15 8,72 

4 180 Unilateral 37,3 1 1,7 0 8,72 

5 150 Bilateral alternada 35 1 3,14 0 8,72 

6 180 Unilateral 37,3 1 3,12 15 8,72 

7 180 Unilateral 37,5 1 3,13 5 8,72 

8 150 Bilateral alternada 36,5 1 3,12 15 8,72 

9 150 Bilateral alternada 36 1 3,12 15 8,72 

10 180 Bilateral alternada 40 1 3,13 10 8,82 

11 100 Bilateral alternada 20 1 3,08 15 7,7 

12 100 Unilateral 20,25 1 2,28 15 8,13 

13 100 Canteiro central 32 2 3,12 15 8,72 

14 120 Bilateral alternada 34,6 1 2,2 0 7,81 

15 120 Unilateral 35,9 1 3,12 15 8,72 

O relatório de diagnóstico técnico indicou que o parque de iluminação pública 

da cidade possui aproximadamente 14.786 pontos luminosos (97,10% do 

parque), equipados com lâmpadas vapor de sódio (ver Tabela 66, considera 

quantidade instalada em vias, praças e parques e carências do cadastro). Tais 

lâmpadas apresentam IRC de 25% enquanto a tecnologia LED apresenta IRC 

superior a 70%, ou seja, a migração de tecnologia beneficiará a percepção de 

cores por parte da população. 
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16 150 Unilateral 35,5 1 3,12 15 8,72 

17 120 Unilateral 20,3 1 3,12 15 8,72 

18 50 Canteiro central 35,4 2 0,98 15 6,55 

19 50 Bilateral alternada 34 1 1 0 6,55 

20 50 Unilateral 30 1 0,98 15 6,55 

21 60 Unilateral 32,7 1 0,98 15 6,55 

22 80 Unilateral 30 1 2,28 15 8,13 

23 60 Bilateral alternada 32,4 1 1 0 6,55 

24 60 Unilateral 37,9 1 0,99 5 6,55 

25 80 Unilateral 34,5 1 1,08 15 6,72 

26 100 Unilateral 34,8 1 2,32 15 8,13 

27 120 Unilateral 32,6 1 3,12 15 8,72 

28 100 Unilateral 41,3 1 0,98 15 6,55 

29 120 Unilateral 40 1 2,32 15 8,13 

30 30 Canteiro central 25 2 0,39 10 12 

31 40 Canteiro central 32 2 3,08 15 8,7 

32 40 Bilateral alternada 36 1 2,3 0 8,13 

33 40 Unilateral 35,5 1 1,68 15 7,34 

34 40 Unilateral 34 1 1,58 15 7,19 

35 50 Unilateral 33,6 1 1,28 15 6,91 

36 60 Unilateral 36,5 1 2,28 15 8,13 

37 80 Unilateral 32,3 1 3,12 15 8,73 

38 60 Unilateral 40,8 1 1,68 15 7,34 

39 80 Unilateral 40,5 1 2,08 15 7,64 

40 40 Unilateral 34,4 1 1,88 15 7,56 

41 50 Unilateral 35,3 1 1,88 15 7,58 

42 40 Unilateral 36 1 1,68 15 7,34 

43 40 Unilateral 42 1 2,28 15 8,13 

44 50 Unilateral 41,3 1 2,28 15 8,13 

Tabela 69 - Soluções luminotécnicas aplicáveis as vias típicas. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela 70 é apresentado o quantitativo de luminárias por potência e a carga instalada, 

considerando as soluções propostas para o sistema viário. 

 



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 115 de 148 

 

Potência das luminárias LED (W) Quantidade Carga instalada (kW) 

30 158 4,76 

40 4.050 162,00 

50 5.685 284,25 

60 1.412 85,14 

80 1.047 84,39 

100 676 67,60 

120 1.004 120,98 

150 1.847 277,42 

180 711 128,05 

Total 16.590 1.214,59 

Tabela 70 - Quantitativo de luminárias do sistema viário considerando as soluções apresentadas. 
Fonte: Autoria própria. 

 

8.2 Soluções Luminotécnicas para Praças e Parques 

 

Como o número de luminárias contidas nestas localidades é mínimo (644), comparado com 

o total integrante do atual parque de IP (14.583, considerando 14.296 de pontos do sistema 

viário e 296 pontos carentes no cadastro) e não existe uma padronização de configuração 

da rede de iluminação pública ou de características construtivas nestes equipamentos 

urbanos, a metodologia utilizada consiste em uma equivalência de fluxo luminoso entre as 

fontes de luz atualmente instaladas e as sugeridas de modo que o fluxo a ser obtido seja 

sempre superior ao atual. Este fluxo luminoso é identificado a partir da relação entre a 

potência das luminárias instaladas atualmente e o rendimento destas que leva em 

consideração características como tecnologia de luz e tipo de luminária. 

 

Além da equivalência do fluxo luminoso entre as atuais luminárias instaladas, cuja tecnologia 

de luz se encontrada depreciada e defasada tecnologicamente e entre as luminárias LED – 

com fluxo luminoso de maior vida útil, a partir de inspeções in loco nas praças e parques do 

município foram notadas duas características que, para uma adequada iluminação em 

praças e parques do município, demandaram alteração no quantitativo de pontos: 

 

• Característica 1: Alguns dos equipamentos de IP instalados atualmente possuem 

altura incompatível com a vegetação local, isto é, a altura em que tais luminárias 

estão instaladas ocasiona em espaços desprovidos de iluminação, visto que a 

vegetação acaba ficando posicionada entre a fonte de luz e tais espaços, de forma 
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a servir como bloqueio para a luz (Figura 68). Sendo assim, a solução adotada de 

praças e parques propõe a retirada de tais pontos; 

 

 
Figura 68 - Exemplificação de praça com equipamento de iluminação incompatível com a arborização local. 

Fonte: Autoria própria. 
 



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 117 de 148 

 

• Característica 2: Foi verificado que algumas das praças inspecionadas em campo 

não possuem nenhum equipamento de iluminação ou não possuem distribuição 

adequada dos pontos de luz (Figura 69), isto é, independentemente da quantidade 

de luminárias por postes e potências a serem propostas na solução, é tecnicamente 

inviável o atingimento dos parâmetros luminotécnicos desejados apenas com a 

utilização da infraestrutura já existe (como postes e braços) e realização de 

modernização das luminárias. Sendo assim, a solução adotada de praças e parques 

propõe a instalação de novos pontos de IP. 

 

 
Figura 69 - Exemplo de imagem com praça sem adequada distribuição de equipamentos de iluminação. 

Fonte: Autoria própria. 
 

Na Tabela 71 estão sintetizados os resultados quantitativos de luminárias e respectivos 

fluxos luminosos dos conjuntos ópticos atuais e propostos. Vale destacar que o fluxo 

luminoso proposto é aproximadamente 10% superior ao atual. 
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1 
Fluorescente 

Compacta 
Ornamental 150 84 0 84 8.000 0,45 3.600 4.000 

2 
Fluorescente 

Compacta 
Projetor 150 12 0 12 8.000 0,70 5.600 6.200 

3 LED LED 80 11 0 11 9.225 1,00 9.225 10.100 

4 LED Ornamental 80 207 0 207 9.225 0,45 4.151 4.600 

5 LED Viária 180 24 24 0 27.048 1,00 27.048 29.800 

6 Vapor Metálico Projetor 400 27 0 27 40.000 0,70 28.000 30.800 

7 Vapor de Sódio Aberta 150 8 8 0 15.763 0,50 7.882 8.700 

8 Vapor de Sódio Fechada 150 7 7 0 15.763 0,40 6.305 6.900 

9 Vapor de Sódio Fechada 400 16 16 0 45.305 0,40 18.122 19.900 

10 Vapor de Sódio Grade 70 10 10 0 6.235 0,50 3.118 3.400 

11 Vapor de Sódio Grade 100 6 6 0 10.305 0,50 5.153 5.700 

12 Vapor de Sódio Grade 150 26 26 0 15.763 0,50 7.882 8.700 

13 Vapor de Sódio Integrada 400 82 82 0 45.305 0,50 22.653 24.900 

14 Vapor de Sódio Ornamental 70 104 0 104 6.235 0,45 2.806 3.100 

15 Vapor de Sódio Projetor 400 20 4 16 45.305 0,70 31.714 34.900 

Total    644 183 461     

Tabela 71 - Quantitativos resultantes em praças e parques. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Visto que as identificações acima descritas na coluna “ID” de número 05, 07, 08, 09, 10, 11, 

12 e 13 possuem quantidade total de luminárias, a seguir, na Tabela 72, estão identificadas 

as soluções para modernização das demais luminárias instalação de novos pontos. 

 

ID 
Quantidade total de 

luminárias 
Tipo de luminária (LED) 

Potência 
(W) 

1 84 Ornamental (topo de poste) 60 

2 12 Projetor 60 

3 11 Viária 80 

4 207 Ornamental (topo de poste) 60 

6 27 Projetor 360 
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ID 
Quantidade total de 

luminárias 
Tipo de luminária (LED) 

Potência 
(W) 

14 104 Ornamental (topo de poste) 60 

15 16 Projetor 360 

Novos pontos a serem 
adicionados 

348 Projetor 150 

461 Ornamental (topo de poste) 60 

8 Viária 100 

Total 1.278   

Tabela 72 - Solução de iluminação pública em praças e parques. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por fim, a Tabela 73 indica o quantitativo de equipamentos de iluminação necessários para 

aplicação das soluções luminotécnicas em praças e parques (tanto para modernização 

quanto para acréscimo de pontos) e sua carga instalada. 

 

Tipo de luminária Potência (W) Quantidade Carga instalada (kW) 

Ornamental (topo de poste) 60 856 51 

Projetor 60 12 1 

Projetor 150 348 52 

Projetor 360 43 15 

Viária 80 11 1 

Viária 100 8 1 

Total  1.278 121,44 

Tabela 73 - Quantidade de luminárias abrangidas pelas soluções luminotécnicas de praças e parques e carga 
instalada. 

Fonte: Autoria própria. 

 

8.2.1 Metodologia de Aferição Qualitativa para Praças e Parques 

 

Após a realização das soluções luminotécnicas para praças e parques, a fim de garantir que 

ele esteja em pleno funcionamento durante toda a vida útil dos equipamentos instalados, é 

importante que o mesmo passe regularmente por manutenções e aferição, sendo está feita 

da seguinte forma: 

 

• Para caminhos que apresentem largura de até 3 metros: medição de uma malha 

única, deverão ser medidos pontos a cada 2,5 metros ao centro do trajeto (Figura 

70), que interligue o exterior ao interior de uma praça ou parque; e 

 



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 120 de 148 

 

 

Figura 70 - Malha para medição de caminhos de pedestres até 3 metros de largura. 
Fonte: Autoria própria 

 

• Para os que apresentarem largura acima de 3 metros: deverão ser medidos pontos 

à 25% da largura em ambos as laterais dos caminhos a cada 2,5 metros de distância 

(Figura 71). 

 

 
Figura 71 - Malha para medição de caminhos de pedestres acima de 3 metros de largura 

Fonte: Autoria própria 

 

A iluminância média (Eméd) será obtido através do valor médio dos pontos medidos, que é 

dado pela fórmula: 

 

𝐸𝑚é𝑑 =
∑ 𝑃𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

E o valor da uniformidade de iluminância é calculado conforme requisitos da NBR-



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 121 de 148 

 

5101:2018, ou seja, pela proporcionalidade entre o valor mínimo de iluminância medido pelo 

médio calculado, que é obtido pela fórmula: 

 

𝑈 =
𝐸𝑚í𝑛

𝐸𝑚é𝑑
 

 

Os valores obtidos devem atender os seguintes critérios de iluminância, uniformidade e 

temperatura de cor: 

 

• Vias de passeios em praças e parques: devem atender os parâmetros classificados 

como P2 na ABNT NBR 5101:2018. A temperatura de cor das luminárias sugeridas 

é entre de 4.000 K e 5.000 K; 

• Áreas de contemplação e descanso: Recomenda-se que estas áreas tenham níveis 

de iluminância com 5 lux médio (Eméd= 5Lx) e uniformidade igual a, no mínimo, 0,2 

(U=0,2). A temperatura de cor das luminárias sugeridas é entre de 4.000 K e 5.000 

K; 

• Quadras, playgrounds e academias ao ar livre: Recomenda-se que estas áreas 

tenham níveis de iluminância com 100 lux médio (Eméd= 100Lx) e uniformidade 

igual a, no mínimo, 0,3 (U=0,3). A temperatura de cor das luminárias sugeridas é de 

5.000 K. 

 

8.3 Soluções Luminotécnicas para Faixas de Pedestres 

8.3.1 Conceito 

 

Uma das ações que mais impactam na segurança das pessoas e motoristas é a iluminação 

das faixas de pedestres. A partir da utilização de unidades específicas para as travessias, 

adotou-se a prática da iluminação de maneira transversal ao fluxo de carros como indicado 

na Figura 72. 

 

Assim, para vias simples, tem-se 1 unidade Led montada em postes com 5,0 m de altura e 

ilumina-se o pedestre frontalmente no sentido do fluxo. 

 

Na sequência, foram identificadas as premissas para estabelecer os quantitativos estimados 

para desenvolvimento de tal solução. 
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Figura 72 - Iluminação de Faixa de Pedestre. 

Fonte: http://www.ln-br.com/a-iluminacao-da-faixa-de-pedestres/. Acessado em: 04/10/2019. 

 

8.3.2 Segurança Urbana x Noite 

 

Há correlação entre a sensação de segurança e a quantidade de luz advinda do sistema de 

iluminação pública. Uma experiência na cidade de Nova Iorque mostrou que a Iluminação 

Pública reduziu entre 36% e 60% os crimes no local iluminado, segundo o economista Aaron 

Chalfin, da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, o qual coordenou a análise de torres de 

luz em conjuntos habitacionais na cidade11. 

 

Portanto, para colaborar com a sensação de segurança nas vias, prevê-se a melhoria do 

sistema de iluminação pública, e neste caso, especificamente as travessias de pedestres 

sinalizadas, visando o atendimento de quesitos mínimos previstos em norma. 

Para melhor análise, neste relatório a segurança, foi classificada em subjetiva e objetiva. 

 

8.3.3 Segurança Subjetiva 

 

A segurança subjetiva é a sensação de segurança que o usuário possui, sendo, dentre 

outros, fruto do complexo sistema de iluminação urbana e seus subsistemas, tal como da 

paisagem urbana, dos pontos de vistas, das valorizações patrimoniais e naturais, provendo 

às pessoas condições do uso daquela determinada região no período noturno. 

Denomina-se “subjetiva” pois sua análise cabe aos fundamentos subjetivos de análise e 

 

11 Folha de São Paulo. Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/experimento-mostra-que-ruas-com-
iluminacao-publica-tem-menor-riscos-de-serem-pontos-de-crime.shtml. Acessado em 13/04/2021 
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julgamento de cada indivíduo, podendo variar por questões culturais, econômicas, sociais, 

regionais, entre outros. 

 

8.3.4 Segurança Objetiva 

 

A segurança objetiva é a relação motorista x pedestre, no período noturno, onde a luz 

participa diretamente no resultado da análise do conflito. 

A norma ABNT NBR 5101:2018 indica a relação adequada entre as iluminâncias, horizontal 

e vertical, conforme a categoria das vias como indicado na Figura 73. Basicamente, quanto 

maior o volume do fluxo de automóveis na via, maior serão os níveis mínimos de iluminância 

na área da faixa de pedestres. 

 

 
Figura 73 - Iluminação Pedonal Segundo NBR 5101:2018 

Fonte: http://www.ln-br.com/a-iluminacao-da-faixa-de-pedestres/. Acessado em: 04/10/2019. 

 

A Figura 74 indica as recomendações de posição de postes e de distribuição dos fachos de 

luz, conforme a direção do fluxo dos carros. Nota-se que luminárias de facho assimétrico são 

as mais adequadas para este tipo de aplicação, pois iluminam a faixa de pedestres e 

proporcionam maior conforto visual aos motoristas. 
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Figura 74 - Disposições dos fachos de luz. 

Fonte: http://www.ln-br.com/a-iluminacao-da-faixa-de-pedestres/. Acessado em: 04/10/2019. 

 

Dentre os equipamentos previstos, considerou-se o item L4 cuja fotometria assimétrica 

(Figura 75) proverá o resultado desejado no plano vertical da travessia. 

 

 
Figura 75 - Fotometria Luminária L4. 

Fonte: Photometric Toolbox Pro. 

 

As especificações técnicas do equipamento L4 são apresentadas na Tabela 74. 

 

EQUIPAMENTO L4 – LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO LED 

Especificações técnicas 

Temperatura de cor correlata 4.000K 

IRC (mínimo) 70% 

Código de proteção de entrada IP66 

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 

Tensão de entrada 220-240V 
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EQUIPAMENTO L4 – LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO LED 

Especificações técnicas 

Frequência de entrada 60 Hz 

Fator de potência mínima 0,92 

Potência máxima 100 W 

Opções de abertura de facho 10, 20, 40 e totalmente aberta 

Nível de proteção contra sobretensão 6 KV no modo diferencial e 8KV no modo comum 

Montagem Em poste de 4,0m a 5,0m de altura 

Tabela 74 - Especificações técnicas do equipamento L4 - Luminária ponta de braço LED. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

8.3.5  Levantamento das Faixas de Pedestres 

 

A metodologia utilizada para o levantamento das faixas de pedestres a receberem 

iluminação se baseou no levantamento de equipamentos urbanos na cidade de Erechim. 

Após identificar tais equipamentos, houve o mapeamento das faixas de pedestres no acesso 

direto, no entorno adjacente ou nas vias paralelas à via onde está localizado o equipamento. 

 

8.3.6 Equipamentos Urbanos 

 

Os equipamentos urbanos são relevantes para a movimentação de pessoas na cidade, visto 

que muitos deles possuem usos no período noturno. Portanto, garantir segurança de acesso 

do pedestre para esses equipamentos é estimular seu contínuo uso também durante a noite. 

As categorias de equipamentos urbanos levantadas na cidade de Erechim foram: 

 

• Bombeiros; 

• Delegacias; 

• Hospitais; 

• Rodoviária; 

• Ensino Técnico Superior; 

• Escolas; 

• Supletivos; 

• Teatro, Museu e Espaço Cultural; 

• Edifício Público; 

• Unidade de Assistência Social. 
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As Figura 76, Figura 77 e Figura 78 mostram o mapeamento e localização dos equipamentos 

urbanos e as faixas de pedestre em seu entorno no município de Erechim. 

 

 
Figura 76 - Município de Erechim com os equipamentos urbanos e faixas de pedestre mapeados. 

 Fonte: Google Earth. Editado pela autora. 

 
Figura 77 – Exemplo de uma faixa de pedestre mapeada em frente ao equipamento urbano. 

Fonte: Google Earth. Editado pela autora. 
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Figura 78 - Exemplo de faixa de pedestre mapeada em frente à Prefeitura de Erechim.  

Fonte: Google Earth. Editado pela autora. 

 

A Tabela 75, apresentada a seguir, correlaciona as informações dos equipamentos urbanos 

levantados com o número de faixas de pedestres encontradas no entorno do respectivo 

equipamento. 

 

Equipamentos Urbanos em Erechim 

Nome Endereço 
N° de 

Faixas de 
Pedestres 

Faixas de 
Pedestres a 

serem 
iluminadas 

Bombeiros 
Corpo de Bombeiros Avenida José Oscár Salazar, 

1485 
0 0 

Corpo de Bombeiros Militar Avenida Sete de Setembro, 111 4 4 
Delegacias 

Delegacia de Polícia Civil Rua Severiano de Almeida, 377 1 1 
13º BPM - Brigada Militar Avenida Amintas Maciel, 853-889 3 3 
Presídio Estadual de Erechim Rua Jacinto Godoy, 39 1 1 

Hospitais 
Fundação Hospitalar Santa 
Terezinha de Erechim 

Rua Itália, 919 5 5 

Hospital de Caridade de Erechim Rua Comandate Kraemer, 405 8 8 
Centro Hospitalar Santa Mônica Rua Itália, 878 8 8 
Hospital Unimed Rua Sergipe, 82 4 4 

Rodoviária 
Estação Rodoviária de Erechim Rua Sergipe, 198 5 5 

Ensino Técnico Superior 
URI Erechim Avenida Sete de Setembro, 1621 7 7 
UERGS Rua José Bisognim, 250 1 1 
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Equipamentos Urbanos em Erechim 

Nome Endereço 
N° de 

Faixas de 
Pedestres 

Faixas de 
Pedestres a 

serem 
iluminadas 

Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul 

Rua Domingos Zanella, 104  4 4 

Universidade Unopar Rua Gaurama, 353 0 0 
Uninter Praça Julio de Castilhos, 160 6 6 
Uniasselvi Avenida Pedro Pinto de Souza, 

859 
8 8 

Faculdade Fael Avenida Sete de Setembro, 1305 5 5 
Faculdade Anhaguera Rua Pedro Álvares Cabral, 280 11 11 
Faculdade Unicesumar Rua Euclides da Cunha, 156 4 4 

Escolas 
ESC Est Ens Fun Santo 
Agostinho 

Rua Silveira Martins, 434 9 9 

ESC José Vicente da Maia Avenida Tiradentes, 1107 1 1 
ESC Sao Joao Batista de La 
Salle 

Rua Soledade, 186 2 2 

EMEF Caras Pintadas Rua Frederico Ozanan, 272 1 1 
EE 7 de Setembro Rua Henrique Kucharski, 170 5 5 
EE Sao Vicente Paula Rua Nilo Scalon, 208 6 6 
EM Dom Pedro II Rua das Rosas, 190 2 2 
EM Dom Joao Aloisio Hoffmann Rua Santa Bárbara, 20 2 2 
EE Salgado Filho Aeroporto de Erechim  

 
0 0 

EMEF Othelo Rosa Rua Belo Cardoso, 1446 5 5 
Supletivos 

Supletivo - Centro Municipal de 
Educação de Jovens e Adultos 

Avenida Farrapos, 603 1 1 

Supletivo Dom EJA EaD Erechim Avenida Maurício Cardoso, 353 7 7 
Instituto Educacional Dom Rua Passo Fundo, 886 3 3 
ESC Ensino Medio Irany Jaime 
Farina 

Rua José Wawruch, 300 0 0 

ESC Prof Joao Germano Imlau Rua Passo Fundo, 34 1 1 
Teatro Museu e Espaço Cultural 

Museu da Imprensa Rua Jacó Luiz Busatta, 451 0 0 
Madalozo Rua Joaquim Brasil Cabral 4 4 
Museu de História Erechim - RS 0 0 
Centro Cultural 25 de Julho Rua Gaurama, 240 4 4 
Sesc Erechim Rua Portugal, 490 2 2 
Biblioteca Municipal Avenida Pedro Pinto de Souza, 

100 
6 6 

Estação Ferrovirária de Erechim Praça Julio de Castilhos, 213 1 1 
Escola Municipal Belas Artes 
Osvaldo Engel 

Rua Nelson Ehlers 6 6 

Estação Cidadania-Cultura 
(ECC) 

Rua São Martinho, n° 160 e 294 - 
Bairro Progresso 

1 1 

Edifício Público 
Prefeitura de Erechim Praça da Bandeira, 354 14 14 

Unidade de Assistência Social 
Abrigo Cidadão Rua Andradas, n° 157, Centro 1 1 

Tabela 75 - Equipamentos Urbanos me Erechim. 
Fonte: Elaboração Própria. 
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Ao todo, foram levantados 45 equipamentos. A Tabela 2 indica que foram mapeadas 169 

faixas de pedestres no entorno próximo de cada equipamento urbano, a receber iluminação 

pública. 

 

Total de Faixas de Pedestres 

Tipo de Equipamento Qtde de Faixas 

Bombeiros 4 

Delegacias 5 

Hospitais 25 

Rodoviária 5 

Ensino Técnico Superior 46 

Escolas 33 

Supletivos 12 

Teatro, Museu e Espaço cultural 24 

Edifício Público 14 

Unidade de Assistência Social 1 

TOTAL 169 

Tabela 76 - Total de Faixas de Pedestres levantadas. 
Fonte: Elaboração Própria. 
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09 
REQUISITOS TÉCNICOS 

9. REQUISITOS TÉCNICOS 

9.1 Requisitos de Projetos 

 

Para execução do plano de modernização a concessionária deverá desenvolver os projetos 

executivos, de modo a adotar padrões construtivos para modernização, sendo que estes 

devem ser submetidos a aprovação e liberação por parte do poder concedente. 

 

9.1.1 Projetos Executivos da Rede Municipal de Iluminação Pública 

 

Os projetos executivos da rede municipal de iluminação pública do município deverão ser 

desenvolvidos para qualquer intervenção que modifique ou altere a infraestrutura de forma 

a garantir que as instalações estejam de acordo com as normas técnicas brasileiras e 

atendam aos padrões da empresa distribuidora de energia elétrica local. 

 

Os responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos devem ser profissionais com atribuições 

pertinentes a atividade, conforme resolução 218/73 do CONFEA, e estar devidamente 

registrado no conselho de classe regional. 

 

A abordagem que constituirá um projeto executivo de determinado local ou via, abrangerá 

em seu desenvolvimento minimamente as seguintes perspectivas: 

 

• luminotécnicos; 

• instalações elétricas. 

 

Os produtos dos projetos deverão ser fornecidos em folhas de papel sulfite ou por meio 

digital, dispostos em formatos padrão conforme a norma ABNT NBR NM ISO 216:2012. 

 

A documentação que compõe o projeto deverá ter não limitadamente as seguintes 

informações: 
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• plantas, desenhos técnicos e detalhes; 

• diagramas de força e funcionais; 

• quadro resumo de cargas; 

• memoriais de cálculo e descritivos; 

• especificações técnicas de equipamentos e de execução; 

• planilha quantitativa; 

• cronograma físico com datas; 

• Assinatura de responsabilidade técnica (ART). 

 

Projetos Luminotécnicos 

 

Para o desenvolvimento dos projetos luminotécnicos deverão ser utilizadas curvas 

fotométricas com fluxo luminoso e distribuição de luz (arquivos no formato “ies” ou 

equivalentes) simulando as instalações através de programas de cálculos luminotécnicos 

específicos. As curvas fotométricas digitais a serem aplicadas na simulação via software 

dedicado devem ser originadas de amostra dos modelos de luminárias fornecidas pelo 

fabricante, onde previamente foram obtidas através de laboratório certificado pelo 

INMETRO. 

 

Os cálculos luminotécnicos para a iluminação do sistema viário devem ser realizados 

considerando as seguintes premissas: 

 

• curva fotométrica da luminária; 

• disposição dos postes; 

• espaçamento médio; 

• altura do foco luminoso; 

• projeção do braço/suporte; 

• distanciamento entre o poste e a via; 

• inclinação do braço/suporte; 

• dimensões da via; 

• compatibilidade com a arborização; 

• classificação de iluminação da via conforme a norma ABNT NBR 5101:2018 ou a 
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que vir a substituir; 

• malha de pontos de cálculo conforme a norma ABNT NBR 5101:2018 ou a que vir à 

substituir. 

 

Os resultados obtidos através do cálculo devem estar de acordo com requisitos de 

iluminância e uniformidade conforme a norma ABNT NBR 5101:2018 ou norma que vir a 

substitui-la. 

 

O projeto deverá demonstrar os resultados luminotécnicos para cada trecho que apresente 

características distintas ao longo de uma mesma via, seja a disposição da via (canteiro 

central, leitos carroçáveis marginais, faixas exclusivas de ônibus, ciclovia etc.) ou seja suas 

dimensões. 

 

A documentação do projeto luminotécnico a ser emitida deverá constar não limitadamente 

às seguintes informações quanto aos seus responsáveis técnicos: 

 

• responsável pelo projeto; 

• número de registro do conselho de classe (CREA ou CAU); 

• telefone e e-mail do responsável; 

• empresa responsável; 

• endereço da empresa; 

• nº da assinatura de responsabilidade técnica. 

 

Quanto as informações técnicas dos projetos, a documentação deverá fornecer não 

limitadamente: 

 

• localidade (distrito, bairro, nome do logradouro etc.); 

• características da via (largura de calçada, canteiro central, leito carroçável, ciclovia, 

acostamento etc.); 

• definição do tipo de braço/suporte proposto, com dimensões, detalhes e 

especificações construtivas; 

• definição do tipo de postes (quando for o caso de redes exclusivas de iluminação 
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pública) com dimensões, detalhes e especificações construtivas; 

• definição do tipo e modelo de luminária, com dados do fabricante sobre as 

especificações construtivas, potência luminosa, temperatura de cor, índice de 

reprodução de cor; consumo de energia, grau de proteção, vida útil, normas 

atendidas pelo produto; 

• detalhamento da montagem eletromecânica do conjunto poste, braço/suporte e 

luminária; 

• variáveis adotadas nos cálculos luminotécnicos; 

• resultados de luminância, uniformidade global, uniformidade longitudinal e 

incremento linear (obrigatórios para vias V1, V2 e V3); 

• resultados de iluminância média mínima e fator de uniformidade mínimo; 

• comparação entre resultados dos cálculos com os requisitos de norma. 

 

9.1.2 Projetos de Instalações Elétricas 

 

Na elaboração do projeto de instalações elétricas deverão ser atendidos os requisitos da 

norma ABNT NBR 5410 e observados os critérios e padrões da empresa distribuidora, 

destacando: 

 

• tipologia do sistema de iluminação pública (viária, praça, jardim, parque, monumento 

etc.) 

• tipo de circuito de alimentação da iluminação pública (aéreo ou subterrâneo); 

• patrimônio da rede de alimentação de energia elétrica (rede municipal de iluminação 

pública ou empresa distribuidora); 

• tensão nominal da rede secundária de distribuição no local; 

• tipo de comando de acionamento das unidades (individual, em grupo ou através de 

telegestão). 

 

Os projetos de instalações elétricas devem ser desenvolvidos de modo a suprir de 

informações a execução sobre: 
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• dimensionamento, definição e especificação das linhas elétricas de iluminação 

pública atendendo à norma ABNT NBR 5410 ou à que vir substituí-la; 

• esquematização, dimensionamento, definição e especificação de quadros de 

proteção e comando, atendendo à norma ABNT NBR 5410 ou à que vir substituí-la; 

• esquematização, dimensionamento, definição e especificação do padrão de entrada 

de energia elétrica conforme norma da empresa distribuidora; 

• explicitação dos tipos de postes, braços/suportes e luminárias definidas pelo projeto 

luminotécnico; 

• quadro de cargas com a demonstração das cargas que serão retiradas e das que 

serão instaladas; 

• referenciar o posicionamento geográfico de cada unidade de iluminação pública a 

ser instalada ou substituída, das entradas de energia e dos quadros de comandos, 

para que possam ter suas informações inclusas ou atualizadas no cadastro da rede 

municipal de iluminação pública; 

• quadro resumo dos equipamentos a serem retirados (braço, suportes, luminárias, 

postes etc.) com discriminação de quantidades; 

• quadro resumo dos equipamentos a serem instalados (braço, suportes, luminárias, 

postes etc.) com discriminação de quantidades. 

 

Caberá a concessionária elaborar, apresentar e acompanhar o processo de solicitação de 

fornecimento de energia, quando for o caso, com todas as documentações. 

 

9.2 Requisitos de Materiais 

 

As especificações técnicas dos materiais e equipamentos e sua evolução em função do 

desenvolvimento natural das tecnologias devem ser agregadas ao acervo técnico e físico da 

concessionária, por sua própria iniciativa, solicitação do poder concedente ou por 

determinações legais e normativas. As especificações deverão ser embasadas em normas 

nacionais e internacionais com previsão de todos os itens que serão ensaiados em 

laboratórios acreditados diretamente pelo INMETRO ou por laboratórios internacionais que 

integram acordos vigentes de acreditação mútua com o INMETRO, desde que comprovados 

e com tradução juramentada. As especificações deverão ser assinadas pelos engenheiros 

responsáveis, acompanhadas do número do CREA, recolhidas e anotadas as respectivas 
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ART’s. Essas especificações deverão ser submetidas à aprovação prévia do poder 

concedente. 

 

É de responsabilidade da concessionária a aquisição de materiais que atendam no mínimo 

os requisitos descritos a seguir. 

 

9.2.1 Das Características das Luminárias para Modernização 

 

O corpo (estrutura mecânica) da luminária a ser empregada na modernização deve ser em 

liga de alumínio injetado à alta pressão de acordo com a norma ABNT NBR ISO 209 ou 

extrudado, pintura eletrostática a base de tinta resistente à corrosão na cor cinza MUNSELL 

N 6,5. A luminária deve possibilitar a montagem em ponta dos braços e suportes de diâmetro 

48,25 ±1,0 mm e 63 +0/-3 mm, com comprimento de encaixe suficiente para garantir a total 

segurança do sistema. Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para 

fixação devem ser em aço inoxidável. 

 

A luminária deve ser projetada de modo a garantir que tanto o módulo (placa) de led quanto 

o driver, possam ser substituídos em caso de falha ou queima, evitando a inutilização do 

corpo (carcaça). 

 

No corpo da luminária deve ser previsto um sistema dissipador de calor, sem a utilização de 

ventiladores ou líquidos de arrefecimento, e que não permita o acúmulo de detritos que 

prejudiquem a dissipação térmica do sistema ótico e do alojamento do driver. 

 

A luminária deve garantir a correta dissipação do calor durante a sua vida útil de acordo com 

as especificações térmicas do led utilizado. 

 

A luminária deve possuir na parte superior uma tomada padrão ANSI C 136.41 (dimming 

receptales) de 7 (sete) contatos para acoplamento do módulo destinado ao sistema de 

telegestão ou fotocélula. 

 

A luminária deve apresentar características mecânicas, elétricas, ópticas, fotométricas, 

térmicas, resistência ao meio e de durabilidade conforme seguem: 
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Características Mecânicas  

 

As características mecânicas devem atender as normas ABNT NBR IEC 60598-1, ABNT 

NBR IEC 60529, ABNT NBR 15129, ABNT NBR IEC 60598-2-3, ABNT NBR IEC 62262 e os 

itens que seguem: 

 

• resistência à vibração: a luminária deve ser ensaiada conforme ABNT IEC 60598-1. 

O ensaio deve ser realizado com a luminária energizada e completamente montada 

com todos os componentes, inclusive driver. Para que seja aprovada, além das 

avaliações previstas na norma NBR IEC 60598-1, após o ensaio, a luminária deve 

ser capaz de operar em sua condição normal de funcionamento sem apresentar 

quaisquer falhas elétricas ou mecânicas como trincas, quebras, empenos, 

deformações, abertura dos fechos e outras que possam comprometer seu 

desempenho; 

• resistência à impactos mecânicos: a parte ótica da luminária deve ser submetida a 

ensaio de resistência contra impactos mecânicos externos e apresentar grau mínimo 

de proteção IK 08. A verificação do grau de proteção contra impactos mecânicos 

deve ser realizada de acordo com a norma ABNT NBR IEC 62262. 

 

Características Elétricas e Óticas 

 

As características elétricas e ópticas devem atender as normas IESNA LM-79, ANSI/IEEE 

C.62.41-1991 – Cat. C2/C3, IEC PAS 62717, IEC PAS 62722-2-1, IEC 61643-11, IEC 62504, 

IEC 62031, NBR IEC 60598-1, NBR IEC 60529, NBR 15129, NBR NM 247-3, NBR 9117 e 

os itens que seguem: 

 

• potência da luminária: valor declarado pelo fabricante para a luminária. Denomina-

se potência da luminária o valor da potência total consumida pela luminária na qual 

se incluem as potências consumidas pelos LEDs, pelo driver e quaisquer outros 

dispositivos internos necessários ao funcionamento da luminária. Não se inclui nesta 

potência o consumo de dispositivos de telegestão ou relés fotoelétricos acoplados 

externamente à luminária; 

• tensão/frequência nominal da rede de alimentação: 230 V/60 Hz; 

• fator de potência: ≥ 0,92; 
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• temperatura de cor: 4.000 ± 500 K ou 5.000 ± 500 K; 

• índice de reprodução de cor: ≥70; 

• eficiência luminosa total: ≥ 140 lm/W; 

• resistência de isolamento: a resistência de isolamento deve estar em conformidade 

com a norma ABNT NBR IEC 60598-1; 

• rigidez dielétrica: a luminária deve resistir a tensão de no mínimo 1.460 V (classe I), 

em conformidade com as normas ABNT NBR 15129 e ABNT NBR IEC 60598-1; 

• proteção contra transientes (surtos de tensão): deve suportar impulsos de tensão de 

pico de 10.000 ± 10% V (forma de onda normalizada 1,2/50 µs) e corrente de 

descarga de 10.000 A (forma de onda normalizada 8/20 µs), tanto para o modo 

comum como para o modo diferencial (l1-terra, l1-l2/n, l2/n-terra), em conformidade 

com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991 – cat. C2/C3 e IEC 6164311; 

• o grau de proteção (IP) do protetor de surtos deve ser de no mínimo IP-66, em 

conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60598-1 e ABNT NBR IEC 60529. Além 

de proteger todo equipamento instalado na luminária, a proteção contra transientes 

deve ser instalada de forma a atuar também sobre o dispositivo de telegestão, ou a 

célula fotoelétrica, instalados na tomada padrão ANSI C 136.41; 

• proteção contra choque elétrico: a luminária deve apresentar proteção contra 

choque elétrico em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60598-1 e ABNT 

NBR 15129; 

• aterramento: a luminária deve ter um ponto de aterramento em conformidade com a 

norma ABNT NBR IEC 60598-1 e ABNT NBR 15129, conectado aos equipamentos 

eletrônicos e partes metálicas, através de cabos de cobre de 1,5 mm², 450/750 V, 

isolados com PVC para 105 ºC. Os cabos de aterramento devem ser na cor verde e 

amarela (ou verde); 

• cabos de ligação à rede: para ligação à rede a luminária deve ser fornecida com 3 

(três) cabos de cobre de 1,5 mm², isolados com PVC, para suportar no mínimo 

750V/105 °C, em conformidade com as normas ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 

9117, com comprimento externo mínimo de 200 mm sendo, 1 (um) cabo para 

aterramento na cor verde (ou verde/amarelo) e os outros 2 (dois) cabos em qualquer 

cor diferente de azul, verde e verde/amarelo. As extremidades dos cabos não devem 

ser estanhadas; 
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• todas as conexões entre cabos, alimentação dos drivers, protetor de surtos e outros 

componentes, inclusive os pontos de aterramento, devem ser isoladas com 

tubos/espaguetes isolantes do tipo termo contrátil ou outro material isolante que 

mantenha a isolação elétrica (resistência de isolamento/rigidez dielétrica) e proteção 

contra umidade/intempéries que possam causar mau contato durante a vida útil da 

luminária. 

 

Características Térmicas e Resistência ao meio 

 

As características térmicas e resistência ao meio devem atender a norma IEC 60598-1, NBR 

15129, NBR IEC 60598-1, NBR IEC 60529, ASTM G154 e os itens que seguem: 

 

• temperatura ambiente de operação: de -10 a +40 °C; 

• temperaturas máximas na luminária: 

o a temperatura no ponto mais próximo da junção do LED, no ponto de solda, 

não deve ultrapassar a maior temperatura do certificado de ensaio de 

durabilidade feito pelo fabricante do LED, em conformidade com a norma IES 

LM 80. As temperaturas devem ser medidas de acordo com a norma IEC 

60598-1 e ABNT NBR IEC 60598-1, com sensor de temperatura ou com selo 

sensível à temperatura. A ponta de prova deve ser colocada em um pequeno 

orifício (0,7mm), o mais próximo possível da base do LED (no ponto de solda - 

Ts). Com as medidas de temperaturas (Ts), o fabricante da luminária deve 

apresentar os cálculos da temperatura de junção (Tj) dos LEDs, em função da 

resistência térmica, temperatura ambiente de 40±1 °C e potência total dissipada 

nos LEDs; 

o a temperatura no invólucro de cada um dos componentes internos da luminária 

(driver, protetor de surto etc.) medida a uma temperatura ambiente de 40±1 °C, 

não deve ultrapassar o valor máximo informado pelo fabricante; 

• resistência à radiação ultravioleta: os componentes termoplásticos sujeitos à 

exposição devem ser submetidos a ensaios de resistência às intempéries com base 

na norma ASTM G154. Após o ensaio as peças não devem apresentar degradação 

que comprometa o desempenho operacional das luminárias. No caso específico das 

lentes e dos refratores em polímero, a sua transparência não deve ser inferior a 90% 

do valor inicial; 
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• grau de proteção do conjunto ótico e do alojamento do driver: deve ser no mínimo 

IP 66 para o conjunto ótico e IP 44 para o alojamento, em conformidade com a 

norma ABNT NBR IEC 60598-1 e ABNT NBR 15129; 

• resistência à umidade: deve atender o item 9.3 da ABNT NBR IEC 60598-1. 

 

Característica Fotométrica 

 

As características de distribuição de luz da luminária devem proporcionar no piso uma 

superfície de iluminação uniforme com valores decrescendo de forma regular no sentido da 

luminária para os eixos transversal e longitudinal da pista. Não deve permitir o aparecimento 

de áreas claras ou escuras que comprometam a correta percepção dos usuários da pista. 

 

As medições das características fotométricas devem atender as normas CIE 121/1996, 

IESNA LM-79 e ABNT NBR 5101:2018 e os itens que seguem: 

 

• Plano Vertical de Referência: plano vertical que passa pelo centro ótico da luminária, 

perpendicular ao sentido da via; 

• Ângulo Lateral: ângulo entre um plano vertical (que passa pelo centro ótico da 

luminária) e o plano vertical de referência, medido no sentido horário. É considerado 

0° (zero grau) o semiplano posicionado no lado da rua e 180° o semiplano 

posicionado no lado da calçada (ABNT NBR 5101:2018); 

• Ângulo Vertical: Ângulo entre o eixo dos planos verticais e uma semirreta do plano 

vertical considerado, ambos passando pelo centro ótico da luminária. Considera-se 

0° (zero grau) a semirreta situada entre a luminária e o piso e 180° a semi-reta 

oposta. (ABNT NBR 5101:2018); 

• Tabela de distribuição de Iluminâncias (lux), informando a distância entre a luminária 

e a fotocélula, com: 

o ângulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°; 

o ângulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°. 

• Tabela de distribuição de intensidades luminosas (cd) com: 

o ângulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°; 

o ângulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°. 
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• Valor de máxima intensidade luminosa (I máximo) e o ângulo correspondente (lateral 

e vertical); 

• Valores de intensidade luminosa nos ângulos verticais de 80°, 88°, 90°; 

• Tabela/gráfico de coeficiente de utilização e fluxo luminoso; 

• Diagramas com as linhas de isocandelas de iluminação horizontal indicando o ponto 

de máxima intensidade e 0,5 (meia) intensidade máxima; 

• Gráfico Polar para os ângulos de máxima intensidade luminosa (I máximo); 

• Arquivo digital de dados fotométricos de acordo com a norma IESNA LM-63-2002 

para cada luminária especificada; 

• Código Fotométrico; 

• Índice BUG; 

• Curva de distribuição fotométrica. 

 

Durabilidade 

 

Os ensaios para verificação da durabilidade dos LEDs e módulos (placas) de LEDs devem 

atender as normas IESNA LM 79, IESNA LM 80 e IESNA TM-21: 

 

• vida útil das luminárias: a vida útil da luminária, a uma média de tempo de operação 

de 12 (doze) horas por noite, à temperatura ambiente de 40±1º C, não deve ser 

inferior a 60.000 (sessenta mil) horas; 

• manutenção do fluxo luminoso: a luminária após vida operacional de 60.000 

(sessenta mil) horas, a uma média de tempo de operação de 12 (doze) horas por 

noite, à temperatura ambiente de 40±1° C, não deve apresentar uma depreciação 

superior a 30 % (trinta por cento) do fluxo luminoso inicial; 

• variação do fluxo luminoso do LED em função do tempo e temperatura de operação: 

o fabricante da luminária deve apresentar certificado de ensaio de durabilidade dos 

LEDs utilizados, em função da temperatura de operação no ponto de solda (Ts) em 

conformidade com a norma IES LM 80. 

 

Drivers 
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O driver deve ser de corrente contínua na saída, atender às normas ABNT NBR IEC 605981, 

ABNT NBR 15129, ABNT NBR IEC 60529, IEC 61347-1, NBR IEC61347-2-13, IEC 61547, 

NBR 16026, IEC 61000-3-2 C, IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11, IEC 61000-3-3, EN 55015, 

CISPR 15/22 e FCC Title 47 CFR part15/18 Non-Consumer-Class A e os itens que seguem: 

 

• Eficiência: a eficiência do driver com 100% (cem por cento) de carga e 230 V deve 

ser ≥ 90%; 

• Corrente de partida (comutação): o driver deve ter baixa corrente de comutação; 

• Distorção Harmônica: a distorção harmônica total (THD) da corrente de entrada 

deve ser menor ou igual a 10% (dez por cento), a plena carga e medida em 230 V, 

de acordo com a Norma IEC 61000-3-2 C; 

• Proteção contra interferência eletromagnética (EMI) e de radiofrequência (RFI): 

devem ser previstos filtros para supressão de interferência eletromagnética e de 

radiofrequência, em conformidade com a norma NBR IEC/CISPR 15; 

• Imunidade e Emissividade: o driver deve ser projetado de forma a não interferir no 

funcionamento de equipamentos eletroeletrônicos, em conformidade com a norma 

NBR IEC/CISPR 15 e, ao mesmo tempo, estar imune a eventuais interferências 

externas que possam prejudicar o seu próprio funcionamento, em conformidade com 

a norma IEC 61547; 

• Proteção contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito: o driver deve 

apresentar proteção contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito na saída, 

proporcionando o desligamento do mesmo com rearme automático na recuperação, 

em conformidade com a norma IEC 61347-1; 

• Proteção contra choque elétrico: o driver deve apresentar isolamento classe I, em 

conformidade com as normas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129; 

• Temperatura no ponto crítico (Tc) do driver: não deve ultrapassar a temperatura 

limite, informada pelo fabricante, quando medida à temperatura ambiente de 40±1 

°C e 100% de corrente de funcionamento na luminária. O fabricante da luminária 

deve apresentar documentação fornecida pelo fabricante do driver que comprove a 

temperatura limite de funcionamento. 

• Grau de proteção: deve ser no mínimo IP-66, em conformidade com a norma NBR 

IEC 60598-1 e NBR IEC 60529; 

• Vida útil dos drivers: deve ser de no mínimo 50.000 (cinquenta mil) horas; 
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• Dimerização: o driver deve permitir dimerização através do controle analógico de 0 

a 10 V. 

 

Identificação 

 

A luminária deve apresentar uma placa em metal não ferroso ou uma etiqueta de outro 

material resistente à abrasão, ao calor e às intempéries. As informações gravadas na placa 

ou na etiqueta de identificação devem ter durabilidade compatível com a vida da luminária, 

resistentes à abrasão, produtos químicos e ao calor, contendo de forma legível e indelével 

as informações: 

 

• nome do fabricante; 

• nome do fornecedor; 

• modelo ou código do fabricante; 

• potência da luminária (total consumida pela luminária) (W); 

• tensão nominal (V); 

• corrente nominal (A); 

• frequência nominal (Hz); 

• taxa de distorção harmônica (THD); 

• grau de proteção do conjunto ótico e do alojamento (IP); 

• data de fabricação (mês/ano); 

• peso (kg). 

 

O driver deve possuir identificação conforme NBR IEC 61347-2-13 e NBR 16026. Deve ser 

fornecido com cada peça o manual de instruções ao usuário, com orientações quanto à 

montagem, instalação elétrica, manuseio, cuidados recomendados e quesitos de segurança 

aplicáveis. 

 

Ensaios 

Ensaios de Tipo 

 

Na aprovação de TIPO o fornecedor deve providenciar os ensaios e as documentações para 
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a análise/aprovação, conforme os itens que seguem: 

 

• ensaios de todos os itens especificados nas características mecânicas; 

• ensaios de todos os itens especificados nas características elétricas / óticas; 

• ensaios de todos os itens especificados nas características térmicas e resistência 

ao meio; 

• ensaios de todos os itens especificados nas características fotométricas; 

• ensaios de todos os itens especificados para verificação da durabilidade; 

• ensaios de todos os itens especificados para o driver. 

 

Todos os ensaios devem ser realizados em laboratórios nacionais acreditados pelo 

INMETRO, ou laboratórios internacionais com acreditação no país de origem, reconhecida 

pelo INMETRO através de acordo multilateral. Cabe ao fornecedor arcar com todas as 

despesas dos ensaios. 

 

O fornecedor deve disponibilizar para análise e aprovação do poder concedente os seguintes 

documentos: 

 

• laudos resultantes dos ensaios; 

• dados fotométricos; 

• atestados ou documentos, com datas recentes, fornecidos pelo laboratório, que 

comprovem sua acreditação pelo INMETRO, relativa a cada ensaio realizado. No 

caso de laboratórios internacionais, apresentar documentação recente, que 

comprove a acreditação no país de origem, reconhecida pelo INMETRO através de 

acordo multilateral, relativa a cada ensaio realizado; 

• Informações técnicas nominais: 

o Potência da luminária (total consumida pela luminária) (W), como descrito no 

item Características elétricas e óticas. 

o Tensão de alimentação da luminária (V); 

o Corrente de alimentação da luminária (A); 

o Tensão de alimentação dos módulos (placas) de LEDs da luminária (Vcc); 
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o Corrente de alimentação dos módulos (placas) de LEDs da luminária (Icc); 

o Fluxo luminoso da luminária (lm); 

o Potência do driver (W); 

o Tensão de alimentação do driver (V); 

o Corrente de alimentação do driver (A); 

o Tensão de saída do driver (Vcc); 

o Corrente máxima na saída do driver (Icc); 

o Perda máxima do driver para alimentação 230V (W); 

o Tensão nominal de um LED (V); 

o Corrente nominal de um LED (mA); 

o Temperatura máxima de junção dos LEDs (°C); 

o Fabricante (marca) dos LEDs; 

o Temperatura de cor (°K); 

o Índice de reprodução de cor – (IRC); 

o Material utilizado na lente primária e secundária do LED; 

o Material utilizado no refrator da luminária; 

o Tipo de acionamento da luminária. 

 

Ensaios de Recebimento 

 

Na aprovação de recebimento o fornecedor deve providenciar os ensaios abaixo em 

laboratórios nacionais acreditados pelo INMETRO, ou laboratórios internacionais com 

acreditação no país de origem, reconhecida pelo INMETRO através de acordo multilateral. 

Cabe ao fornecedor arcar com todas as despesas dos ensaios. 

 

• Visual; 

• Dimensional: 

o Fixação nos braços; 

o Etiqueta; 



PPP de Iluminação Pública Erechim/RS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 

 

   Página 145 de 148 

 

• Materiais de construção: 

o Corpo (certificado de composição da liga); 

o Parafusos, porcas e componentes de fixação; 

o Zincagem; 

o Fabricante dos LEDs e dos drivers; 

o Tomada ANSI; 

o Cabos; 

• Elétricas: 

o Fiação; 

o Aterramento; 

o Resistência de isolamento; 

o Rigidez dielétrica; 

o Potência da luminária; 

o Tensão de alimentação da luminária; 

o Corrente de alimentação da luminária; 

o Fator de potência; 

o Fluxo luminoso da luminária; 

o Eficiência luminosa total; 

o Temperatura de cor correlata; 

o Perda máxima do driver. 

 

Juntamente com os ensaios de recebimento deve ser apresentada certificação NBR ISO 

9000 atualizada. 

 

A aceitação de um lote através de ensaios de recebimento não exime o fabricante de futuras 

responsabilidades, podendo ainda, o mesmo, sofrer novos testes durante a vigência da 

garantia. 

 

Caso sejam constatadas divergências com a presente especificação, o lote será total ou 

parcialmente devolvido. 
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Garantia  

 

As luminárias devem ser fornecidas com garantia global (todos os componentes, 

principalmente módulos de LED e drivers de alimentação) de pelo menos 10 anos contra 

quaisquer defeitos de fabricação a contar de seu recebimento pela concessionária, 

independentemente da data de fabricação. 

 

No caso de iluminação de unidades de iluminação pública que deverão ficar acesas durante 

24 horas diárias, as luminárias devem ser fornecidas com garantia global (todos os 

componentes, módulos de LED e drivers de alimentação) de pelo menos 60.000 (sessenta 

mil) horas de funcionamento contra quaisquer defeitos de fabricação a contar de seu 

recebimento pela concessionária, independentemente da data de fabricação. 

 

9.2.2 Dos Braços e Suportes 

 

Os braços deverão ser de tamanhos padronizados e aplicados adequadamente a proporção 

da largura da via, devem ser construídos em tubos de aços galvanizado SAE 1010 à SAE 

1020, sem costura, conforme norma ABNT NBR 11849 e NBR 6591, com espessura mínima 

de 3mm, e não deve apresentar achatamento. O acabamento deve ser galvanizado à quente 

e estar em conforme a NBR 6323. 

 

9.3 Requisitos Complementares 

 

Todos os serviços desenvolvidos devem ser executados segundo os padrões e requisitos 

previstos nas normas ABNT. 

 

Todos os procedimentos de trabalho na rede municipal de iluminação pública devem seguir 

rigorosamente às recomendações de segurança do trabalho e sua legislação. 

 

Quando da manutenção em qualquer unidade em poste metálico, com o principal objetivo 

de proteção a choques elétricos, deve ser verificado o aterramento e, se constatada qualquer 

irregularidade, a mesma deverá ser corrigida ou executado novo aterramento, com emissão 

de relatório pertinente, com os valores da resistividade do solo, atendendo às normas 

vigentes. 
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A recomposição dos passeios ou logradouros públicos necessários, em função dos trabalhos 

executados pela concessionária, é de sua exclusiva responsabilidade. 

 

9.3.1 Dados Confidenciais 

 

A concessionária deve tratar sigilosamente todas as informações recebidas, as quais não 

podem ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de qualquer forma ou meio, a não 

ser para o poder concedente, o verificador independente e para as necessidades exclusivas 

dos trabalhos da concessionária, contidos no presente, salvo em caso de demandas 

judiciais. 
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