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INTRODUÇÃO 
 
O município de Campo Grande, está localizado geograficamente na porção central de Mato 
Grosso do Sul, ocupando 2,26% da área total do Estado.  
 
Segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
população residente em Campo Grande era de 786.797 habitantes em 2010, e a população 
estimada para 2018 foi em 885.711. A área da unidade territorial é equivalente a 8.092,951 
km² e a densidade demográfica de 97,22 hab/km². 
 
A verdadeira explosão do tecido urbano aconteceu na década de 1960, momento em que 
surgiram os grandes loteamentos afastados do centro comercial, destinados, na sua maioria, 
a abrigar a população de baixa renda que se dirigia em fluxos cada vez maiores para a cidade. 
O acesso a esses bairros se dava praticamente através de uma rua ou avenida. Normalmente, 
as rodovias, designadas como saídas desempenhavam o papel de eixo de ligação entre o 
centro e os bairros. Consolidou-se assim uma configuração urbana radial onde praticamente 
todos os acessos convergem para o centro, reforçando a centralidade comercial e de serviços 
que caracterizam a cidade de Campo Grande desde a década de 1960. Assim, os fluxos 
urbanos se dão no sentido bairro-centro-bairro e com média acessibilidade entre as regiões 
urbanas. A estrutura viária acompanha os principais corredores de expansão urbana, com 
poucas vias estruturais e acessos básicos se interligando através do minianel de circulação. 
 
Nos anos de 1970, a Lei de Uso do Solo n. 1.747/78 reforçou a tendência de fluxo e comércio 
nas avenidas, sacramentou o aproveitamento das saídas da cidade como acesso aos novos 
bairros periféricos, intensificando o trânsito e a localização nestas avenidas, de atividades 
comerciais e de serviços. 

O ideário básico adotado então, se pautou pela vinculação da expansão urbana à priorização 
do sistema público de transportes, utilizando os eixos viários associados ao sistema 
operacional do transporte público coletivo por ônibus nas vias estruturais e o zoneamento por 
densidades populacionais caracterizadas como alta, média e baixa. O desenho resultante 
assume a forma de uma pirâmide onde os corredores de transporte público e as altas 
densidades estão no topo e, na base, a baixa densidade servida por transporte coletivo em 
linhas coletoras. 

A criação da Unidade de Planejamento Urbano - PLANURB, órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Planejamento, em 1987, estabeleceu o marco referencial da inclusão da 
atividade de planejamento urbano na administração local. Inicia-se então a produção de 
instrumentos reguladores das relações urbanísticas inerentes ao cotidiano da construção da 
cidade. 

A partir de 2015, as prefeituras passaram a ser responsáveis pela manutenção das luminárias 
das vias públicas. A transferência de responsabilidade desde então, tornou-se obrigatória de 
acordo com Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  
 
Neste contexto, a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. (ENERSUL), foi criada 
com a divisão do Estado, e teve seu funcionamento autorizado pelo Decreto Federal n. 84.124, 
de 29 de outubro de 1979 e cuja área de concessão abrangeu 74 dos 79 municípios do 
Estado, definida por meio da Portaria n. 130, de 5 de fevereiro de 1980, junto ao Ministério 
das Minas e Energia (MME).  
 
No ano de 2008 esta empresa passou a pertencer ao Grupo Rede, controladora de diversas 
distribuidoras de energia, localizadas em vários estados brasileiros. 
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Em 2014, o controle deste Grupo, foi repassado para o Grupo Energisa S.A. em decorrência 
da venda das empresas que o compunham.  
 
No início de 2015, a Energisa assumiu o controle das 8 (oito) distribuidoras que pertenciam a 
este Grupo, e que encontravam-se sob intervenção da ANEEL.  
 
Ressalta-se que em 2002, a partir da edição da Emenda Constitucional n. 39, que criou a 
Contribuição para o Custeio do Serviço de iluminação Pública - COSIP, o Congresso Nacional 
transferiu para os municípios brasileiros a responsabilidade de custear a manutenção e 
conservação dos serviços de iluminação pública. No município de Campo Grande, a cobrança 
passou a ser feita por meio da Lei Complementar n. 51, de 23 de dezembro de 2002, 
regulamentada pelo Decreto n. 8.585, de 27 de dezembro do mesmo ano.  
 
Desde então, os serviços que passaram a ser feitos pelas prefeituras são: elaboração de 
projeto, implantação, expansão da rede, atendimento, operação e manutenção dos sistemas 
de iluminação pública. Para a execução desses serviços, a prefeitura conta com o apoio de 
empresas especializadas. 

 
Desta forma, a Energisa é responsável pelo fornecimento de energia elétrica e arrecada a 
COSIP através das contas de energia, repassando integralmente os valores à Prefeitura 
Municipal de Campo Grande - MS, para custeio das despesas com a gestão, melhorias e 
extensão da iluminação pública da cidade. 
 
O Sistema elétrico que atende a cidade de Campo Grande e região está incorporado ao 
Sistema Interligado Nacional e o suprimento de energia elétrica é realizado pelos seguintes 
meios: 
1) Sistema de transmissão (Rede Básica); 
2) Sistema Energisa Mato Grosso do Sul de Distribuição em 138 KV; 
3) Geração diversa. 
 
A distribuição da energia elétrica em Campo Grande é composta por 10 (dez) subestações 
com propriedade da Energisa e uma da Eletrosul, interligadas em anel, cuja capacidade de 
atendimento totaliza 657,5 MVA. 
 
A iluminação pública contribui para a qualidade de vida dos moradores, principalmente 
durante atividades noturnas para lazer, comércio, entre outras. Ela também constitui um 
importante componente para a segurança pública dos centros urbanos, no que se refere ao 
tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade. Isso sem falar na 
preservação e valorização de centros históricos e patrimônios urbanos. 
 
De acordo com a Energisa, no período correspondente a 2008-2017, o município de Campo 
Grande, contou com o aumento de 1.063.208 para 1.543.099 MWh no consumo de energia 
elétrica. E os clientes livres, neste mesmo período, saíram da casa de 94.096, para 255.706 
MWh. 
 
A Energisa promove investimentos constantes na implementação de uma política consistente 
de responsabilidade socioambiental. Para tanto, desenvolve e apoia projetos voltados para a 
promoção social, o desenvolvimento econômico, o resgate da cidadania, o meio ambiente e 
a ampliação das possibilidades de acesso da comunidade às mais variadas manifestações 
artísticas.  
 
É indiscutível a necessidade de investir nos serviços de modernização e revitalização da 
iluminação pública, com a substituição das antigas lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio 
por outras, mais eficientes, econômicas e que apresentam melhor luminosidade.  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aneel
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Nos últimos anos, o avanço tecnológico fez com que a iluminação pública evoluísse para a 
implantação de elementos LED (sigla de Light Emitting Diode), entendida como uma 
alternativa mais eficiente para a modernização do parque, sendo esta tecnologia considerada 
alternativa eficaz em economia de energia elétrica em equipamentos de iluminação em geral. 
 
A instalação de novas lâmpadas de LED deverá acontecer em toda a área urbana do 
município, aumentando a eficiência luminosa e promovendo uma maior segurança e, 
certamente, irão proporcionar maior economia aos cofres públicos. 
 
Investir em iluminação pública é investir também em segurança e qualidade de vida, além de 
representar a busca por mais eficiência e qualidade na prestação do serviço de iluminação 
pública. Com isso, é possível promover a redução do consumo e um significativo ganho para 
o meio ambiente na economia de energia. 
 
A seguir serão apresentados dados referentes quanto aos aspectos demográficos, 
socioeconômicos, de infraestrutura etc., relevantes para a compreensão da situação do 
município. 
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HISTÓRICO 
 
Campo Grande foi fundada pelo mineiro José Antônio Pereira, que chegou com sua comitiva 
a cidade em 21 de junho de 1872 estabelecendo-se na confluência dos córregos Prosa e 
Segredo. 
 
Figura 1- Museu José Antônio Pereira - 2018 

 
Fonte: Gabriel Juraski - Arquivo pessoal.  

 
Em 1889 a localidade foi elevada à condição de distrito e em 1899, simultaneamente, a vila e 
a município. 
 
De acordo com o IBGE, há duas versões sobre a origem do nome. A primeira é a existência 
de um vasto campo na região sudoeste do município e a segunda versão é de que José 
Antônio Pereira dizia para os visitantes que "O campo é grande". 
 
A chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em 1914 marcou o 
desenvolvimento da cidade, que passou a ter ligação com Bauru (SP).  
 
A partir de 1930, tendo em vista sua importância socioeconômica e política, concentraram-se 
as discussões sobre a divisão do Estado. Por recomendação do presidente Ernesto Geisel, 
os estudos ganharam força a partir de 1975, avançando para a decisão que, dois anos mais 
tarde, tornaria-se realidade, tendo o município de Campo Grande escolhido como capital de 
Mato Grosso do Sul. 
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PERFIL MUNICIPAL 
 
 População 
 
O município possui uma área de 8.092,95 km². De acordo com o Censo Demográfico 2010, 
Campo Grande atingiu a população de 786.797 habitantes. No período de 2000 a 2010, o 
crescimento populacional foi de 18,56% e a razão de sexo, na qual indica o número de 
homens para cada grupo de 100 mulheres, permaneceu constante, de 94,66% em 2000 
passando a 94,05% em 2010. 
 
Para verificar essas transformações populacionais, basta observar a base e o topo da 
pirâmide etária. Entre 1991 e 2010, o acentuado estreitamento da base (principalmente entre 
0 a 4 anos), ao mesmo tempo em que o ápice se torna cada vez mais largo, é decorrente da 
contínua diminuição da taxa de fecundidade (média de número de filhos por mulher em idade 
fértil, entre 15 e 49 anos) e, em menor parte, da queda da taxa de mortalidade. 
 
Figura 2 - Evolução populacional por grupos de idade em Campo Grande - 1991/2010 

 

 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
Elaboração: PLANURB. 

 
Ocorreu uma mudança significativa quanto à evolução dos grupos de idade. Entre 1991 e 
2000, houve um aumento na faixa etária de 0 a 14 anos de 5,9%, enquanto que na década 
seguinte (2000 a 2010) esse mesmo grupo de idade registrou uma variação percentual de -
5,7%, consecutivamente, esta queda refletiu no índice de envelhecimento da população, no 
qual aumentou de 10,63% em 1991, para 16,94% em 2000 e 29,62% em 2010.  
 
Outro fator que reforça este cenário é o aumento da idade média, que no ano de 1991 foi de 
25,38 anos, passando a 28,66 anos em 2000 e, finalmente, em 31,69 anos em 2010.  
 
Portanto, Campo Grande está migrando de uma população com característica jovem para 
uma de característica madura, sinalizando para uma população envelhecida. 
  
A razão de dependência demográfica, que expressa o peso da população potencialmente 
inativa sobre a população potencialmente ativa, passou de 60,01% em 1991, para 49,85% em 
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2000 e 41,50% em 2010, ou seja, havia 41 pessoas dentre jovens (0 a 14 anos) e idosos (65 
anos ou mais) que estariam na dependência de 100 pessoas potencialmente ativas em 2010.  
 
Ainda nesta conjuntura, a razão de dependência dos idosos, relação entre a população de 65 
anos ou mais sobre de 15 a 64 anos (potencialmente ativa), apresentou aumento de 5,76% 
em 1991, para 7,22% e 9,48%, respectivamente, em 2000 e 2010.  
 
Já a razão de dependência dos jovens, relação entre a população de 0 a 14 anos sobre de 15 
a 64 anos, registrou queda no decorrer dos anos, sendo de 54,24% em 1991, 42,63% em 
2000 e 32,01% em 2010.  
 
Figura 3 - População residente por grupos de idade em Campo Grande - 1991/2010 

 

 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
Elaboração: PLANURB. 

 
Em Campo Grande, a razão de crianças por mulheres foi de 244,75 em 2010, isto é, num 
grupo de 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) há cerca de 245 crianças (0 a 4 anos). 
Esta medida se utiliza como indicador aproximado da fecundidade, especialmente quando 
não se dispõe de dados detalhados sobre nascimentos.  
 
Neste contexto, a taxa média geométrica de crescimento, na qual expressa a velocidade do 
crescimento médio populacional entre dois momentos de tempo, registrou grandes oscilações 
em 50 anos no município de Campo Grande, sendo que entre 2000 e 2010, a referida taxa foi 
de 1,72%.  
 
Tabela 1 - Taxa média geométrica de crescimento (%) da população em Campo Grande 
- 1960/2010 

Período 
Taxa média geométrica de 

crescimento (%) 

1960-1970 6,71  

1970-1980 7,60  

1980-1991 5,51  

1991-2000 2,64  

2000-2010 1,72  

Fonte: Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB.  

 
Em relação aos residentes da área urbana e rural de Campo Grande, entre 2000 e 2010 houve 
um crescimento populacional relevante no meio rural de 36,95%, enquanto que na área 
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urbana a variação percentual alcançou 18,35%. A taxa de urbanização que no ano de 2000 
foi de 98,84% manteve-se constante no ano de 2010, com 98,66%. 
 
As estimativas populacionais têm fundamental importância para o cálculo de indicadores 
sociodemográficos nos períodos intercensitários, bem como alimentam as bases de 
informações de Ministérios e Secretarias Estaduais e Municipais da área social para a 
implementação de políticas públicas e posterior avaliação de seus respectivos programas. 
Além disso, em cumprimento ao dispositivo constitucional, as estimativas da população 
constituem o principal parâmetro para a distribuição, conduzida pelo Tribunal de Contas da 
União, das quotas partes relativas ao Fundo de Participação de Estados e Municípios. 
  
Em 2018, a população estimada em Campo Grande pelo IBGE foi de 885.711 habitantes. 
 
Tabela 2: Evolução populacional em Campo Grande - 1991-2018 

Anos População Total  Anos População Total 

1991 526.126  2005 749.768 

1992 547.984  2006 765.247 

1993 565.943  2007 724.524 

1994 584.027  2008 747.189 

1995 601.661  2009 755.107 

1996 600.069  2010 786.797 

1997 618.508  2011 796.252 

1998 634.031  2012 805.397 

1999 649.593  2013 832.352 

2000 663.621  2014 843.120 

2001 679.281  2015 853.622 

2002 692.549  2016 863.982 

2003 705.975  2017 874.210 

2004 734.164  2018 885.711 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
Elaboração: PLANURB.  

 
 Divisão Territorial 
 
A população do município de Campo Grande é composta pelas regiões urbanas do Centro, 
Segredo, Prosa, Bandeira, Anhanduizinho, Lagoa e Imbirussu, sendo que cada uma possui 
seus respectivos bairros. Também fazem parte os distritos de Anhanduí (situação urbana e 
rural) e Rochedinho (situação rural), bem como os moradores que se encontram nas demais 
áreas rurais. 
 
Os bairros mais populosos do município são o Aero Rancho e Nova Lima com, 
respectivamente, 36.057 e 35.519 habitantes.  
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Figura 4 - Regiões urbanas e bairros de Campo Grande 
 

 
 

Fonte: PLANURB. 

 
Figura 5 - População por bairro de Campo Grande - 2010 

 

 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
Elaboração: PLANURB. 



 
 
 

PLANO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPO GRANDE 

 

 Página 14 

 

 

Figura 6 - Taxa média geométrica de crescimento (%) da população de Campo Grande 
- 2007/2010 

 

 
 

Fonte: PLANURB. 

 
Tabela 3 - Indicadores demográficos de Campo Grande - 1991/2010 

Indicadores 1991 2000 2010 

População total 526.126  663.621  786.797  

População masculina 257.697  322.703  381.333  

População feminina 268.429  340.918  405.464  

0 a 4 anos 58.901  59.370  56.961  

0 a 14 anos 178.358  188.792  178.020  

15 a 64 anos 328.816  442.843  556.055  

65 anos ou mais 18.952  31.986  52.722  

Mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) 149.122  196.876  232.733  

Idade média 25,38  28,66  31,69  

Idade mediana 22,42  25,72  28,89  

Razão de sexo (%) 96,00  94,66  94,05  

Razão crianças/mulheres (‰) 394,99  301,56  244,75  

Índice de envelhecimento (%) 10,63  16,94  29,62  

Razão de dependência demográfica (%) 60,01  49,85  41,50  

Razão de dependência dos idosos (%) 5,76  7,22  9,48  

Razão de dependência dos jovens (%) 54,24  42,63  32,01  

Taxa média geom. de crescimento anual (%)  
5,51 (entre 1980 

e 1991)  
2,64 (entre 1991 

e 2000)  
1,72 (entre 2000 

e 2010)  

Área (ha) 8.118,40  8.118,68  8.092,95  

Densidade demográfica (hab/ha)  64,81  81,74  97,22  

Domicílios particulares permanentes 130.762  185.575  249.800  

Moradores em domicílios part. permanentes 522.801  659.127  780.014  

Média de moradores por domicílio 4,00  3,55  3,12  

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
Elaboração: PLANURB. 
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Figura 7 - Densidade demográfica (hab/ha) de Campo Grande - 2010 
 

 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
Elaboração: PLANURB. 

 
 Domicílios 

 
O total de domicílios particulares permanentes, que servem exclusivamente à habitação de 
uma ou mais pessoas, obteve um crescimento de 34,61%, passando de 185.575 domicílios 
em 2000, para 249.800 em 2010. A média de moradores por domicílio permaneceu em 
equilíbrio, sendo nos anos de 2000 e 2010 de, respectivamente, 3,55 e 3,12. Outro fator 
importante refere-se ao crescimento de domicílios particulares permanentes com apenas um 
(1) morador, passando de 18.022 domicílios em 2000, para 33.776 em 2010, ou seja, um 
aumento de 87,42%.  
 
Quanto à pessoa responsável pelo domicílio, 186.480 pessoas se declararam responsáveis 
pela unidade domiciliar em 2000, enquanto que no ano de 2010, esse número passou para 
250.667 pessoas, ou seja, um aumento de 34,42%. Houve, principalmente, um crescimento 
expressivo de mulheres responsáveis pelos domicílios nesse período, sendo de 105,19%, 
enquanto que a participação masculina cresceu 7,73%. 
 
 Cadastro Imobiliário 
 
Conforme o Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana 
(SEMADUR), estão registrados no município 420.482 imóveis no ano de 2018, sendo 312.460 
imóveis residenciais. 
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 Economia 
 
Em relação ao seu Produto Interno Bruto (PIB), Campo Grande aparece na 1ª posição na 
classificação estadual, respondendo a 27,69% do PIB estadual em 2016. Em comparação às 
capitais brasileiras, o município aparece no 14º lugar com maior PIB. 
 
Tabela 4 - PIB (mil reais) de Mato Grosso do Sul e Campo Grande - 2002-2016 

Anos 
PIB a preços correntes (mil reais) 

Mato Grosso do Sul Campo Grande 

2002 16.440.424,00 4.880.175,00 

2003 21.846.566,00 5.941.010,00 

2004 23.372.308,00 6.694.780,00 

2005 23.725.258,00 7.388.250,00 

2006 26.667.894,00 8.532.845,00 

2007 30.084.765,00 9.592.347,00 

2008 36.219.263,00 11.170.084,00 

2009 39.517.742,00 12.743.870,00 

2010 47.270.656,00 15.089.120,00 

2011 55.133.162,00 17.619.330,00 

2012 62.013.201,00 19.158.167,00 

2013 69.203.201,00 20.729.779,00 

2014 78.950.133,00 23.823.064,00 

2015 83.082.336,00 24.257.415,00 

2016 91.865.803,00 25.437.928,00 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
Elaboração: PLANURB. 

 
Figura 8 - Evolução do PIB (mil reais) de Campo Grande - 2002-2016 

 

 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
Elaboração: PLANURB. 
 

 Renda 
 
Verificando as classes de rendimento nominal mensal, o Censo Demográfico 2010 revela que 
32,50% da população campo-grandense com mais de 10 anos de idade declara-se sem 
rendimento, seguida de 23,02% com rendimento entre 1 a 2 salários mínimos.  
  
Nesse contexto, o rendimento nominal médio mensal da população com 10 anos ou mais de 
idade em Campo Grande é de R$ 1.014,27, 12ª entre as capitais brasileiras, sendo que a 
população masculina recebe quase o dobro dos rendimentos da população feminina, ficando 
em R$ 1.311,93 para os homens e R$ 739,24 para as mulheres. Já o rendimento nominal 
médio mensal dos domicílios particulares permanentes é de R$ 2.726,00, 14ª entre as capitais 
brasileiras. 
 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00



 
 
 

PLANO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPO GRANDE 

 

 Página 17 

 

Figura 9 - Rendimento médio mensal (R$) da população de Campo Grande - 2010 
 

 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
Elaboração: PLANURB. 
 

Figura 10 - Renda per capita (R$) de Campo Grande - 2010 
 

 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
Elaboração: PLANURB. 
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Finalmente em 2010, a renda per capita do município de Campo Grande registrou o valor de 
R$ 867,76, ao passo que a população masculina possui uma renda per capita de R$ 1.112,13 
e a feminina de R$ 637,94. 
 

 Educação 
 

Em se tratando da taxa de alfabetização e analfabetismo, o município apresentou resultados 
significativos de 94,99% na taxa de alfabetização e de 5,01% de analfabetismo, resultantes 
do investimento e qualificação no ensino. 
 

Campo Grande possui um pouco mais de 170 escolas (municipais e estaduais). Em 2017, o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da educação pública nos anos iniciais 
foi de 5,7 e nos anos finais, 4,8. 
 

Figura 11 - Situação das escolas conforme o IDEB em Campo Grande - 2017 

Anos Iniciais Anos Finais 
 

 
 

 

 
 

O Ideb 2017 nos anos iniciais da rede pública atingiu a meta 
e cresceu, mas não alcançou 6,0. 

O Ideb 2017 nos anos finais da rede pública não atingiu a 
meta, teve queda e não alcançou 6,0. 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Elaboração: PLANURB. 
 

 IDH e índice de Exclusão Social 
 
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso em longo prazo, em 
três dimensões do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Varia entre 0 
(nenhum desenvolvimento humano) e 1 (desenvolvimento humano total), revelando que 
quanto maior a proximidade de 1, mais desenvolvido é o local. 
 
O IDH de Campo Grande alcançou o valor de 0,784, em 2010, acumulando uma evolução 
positiva ao longo do tempo nas três dimensões, conforme visto na tabela abaixo. Dentre as 
capitais brasileiras, o IDH de Campo Grande ocupou o 12º lugar. 
 
Tabela 5 - IDH de Campo Grande - 1991/2010 

Ano Educação Longevidade Renda IDH 

1991 0,354 0,703 0,717 0,563 

2000 0,548 0,736 0,757 0,673 

2010 0,724 0,790 0,844 0,784 

Evolução 
1991/2010 

204,52 112,38 117,71 139,25 

Fonte: PNUD. Elaboração: PLANURB. 

 
Já o Índice de Exclusão Social (IES) tem como objetivo principal o reconhecimento da 
desigualdade social através dos seguintes componentes: padrão de vida digno (busca medir 
a informação sobre as possibilidades de bem-estar material da população local); 
conhecimento (visa medir o nível de educação da população); e risco juvenil (possui o intuito 
de medir a participação da população jovem em ações de risco). 
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No município de Campo Grande, esse índice “ocorre de forma radial como acontece na 
maioria das cidades de médio e pequeno porte do Brasil, do centro, com os menores índices, 
para a periferia, com os maiores índices. Observa-se que a exclusão social está presente em 
todas as regiões urbanas da cidade, em maior ou menor proporção, e seus maiores índices 
tem ocorrido nas partes mais afastadas do centro”. (SAUER, CAMPÊLO, CAPILLE, 2012) 
 
A melhor situação, aquela que apresenta os menores índices, é composta por bairros da 
Região Urbana do Centro (Itanhangá, Bela Vista, São Bento, Jardim dos Estados e Centro) e 
Prosa (Santa Fé, Chácara Cachoeira, Carandá e Autonomista). Enquanto as condições mais 
extremas são encontradas na Região Urbana do Anhanduizinho, nos bairros vizinhos 
Lageado (0,94), Los Angeles (0,96) e Centro Oeste (0,82). Além disso, estão pulverizados em 
outras regiões, nos bairros: Nova Lima, Mata do Segredo, São Conrado, Caiobá, Núcleo 
Industrial e Veraneio. Os valores do IES variam de 0 a 1, isto é, quanto maior o índice, pior a 
situação da localidade. 
 
Figura 12 - Índice de Exclusão Social de Campo Grande - 2010 

 

 
 

Fonte: SAUER, L.; CAMPÊLO, Estevan; CAPILLE, Maria Auxiliadora Leal. O Mapeamento dos Índices de 
Inclusão/Exclusão Social de Campo Grande-MS: Uma Nova Reflexão. Campo Grande: Oeste, 2012. 

Elaboração: PLANURB. 
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PLANO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PMIP) 
 

Segundo o inciso XXXIX do art. 2º da Resolução Normativa n. 414/2010/ANEEL, a qual, 
estabelece condições gerais de fornecimento de energia, a definição de ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA: 
 

  “Art. 2º... 
... XXXIX - Iluminação Pública: serviço público que tem por objetivo exclusivo prover de 
claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual.” 

  
Por conseguinte, a definição dos locais destinados à iluminação pública encontra-se descritos 
no art. 53O da Resolução Normativa n. 414/2010/ANEEL. 
 

“Art. 53O - Na classe iluminação pública enquadram-se as unidades consumidoras destinadas 
exclusivamente para a prestação do serviço público de iluminação pública, de responsabilidade 
do Poder Público Municipal ou Distrital, ou ainda daquele que receba essa delegação, com o 
objetivo de iluminar:  
I - vias públicas destinadas ao trânsito de pessoas ou veículos, tais como ruas, avenidas, 
logradouros, caminhos, passagens, passarelas, túneis, estradas e rodovias; e 
II - bens públicos destinados ao uso comum do povo, tais como abrigos de usuários de 
transportes coletivos, praças, parques e jardins, ainda que o uso esteja sujeito a condições 
estabelecidas pela administração, inclusive o cercamento, a restrição de horários e a 
cobrança.” 

 

Sob o ponto de vista constitucional, a prestação dos serviços públicos de interesse local - nos 
quais se insere a iluminação pública - é de competência dos municípios. Com base nos artigos 
30 e 149A da Constituição Federal, cabe ao município a obrigação de organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, inclusive a 
iluminação pública.  
 

O PMIP deve tratar a iluminação pública urbana em toda a sua complexidade, partindo da 
escolha adequada das soluções tecnológicas e de infraestrutura, levando em consideração 
as condicionantes ambientais, os valores culturais da população, a vocação econômica do 
município, buscando desta forma, acentuar as diretrizes, objetivos e o modelo espacial de 
cidade proposto no Plano Diretor (JESUS, 2010). Para atender a estas funções o plano deve 
considerar algumas questões básicas: 
 

Figura 13 - Assuntos relacionados diretamente ao Plano Municipal de Iluminação 
Pública 

 
                               Fonte: Planurb 
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Kirschbaum (2006) destaca os principais pontos que a iluminação pública deve atender: 
responder as funções que se desenvolvem na cidade; contribuir para a beleza de lugares, 
monumentos e edifícios; ter impacto ambiental controlado e limitado; a energia consumida 
deve ser a necessária, sem desperdício; o custo de promovê-la deve ser adequado com as 
funções urbanas, necessidades e possibilidades do usuário; e a tecnologia deve utilizar-se de 
conhecimento, técnica e produtos locais. 
 
Pode-se ainda acrescentar a estes pontos: a segurança do tráfego nas vias de circulação e 
dos pedestres; a inter-relação com a cidade de dia e de noite; a melhoria da qualidade 
ambiental para o desenvolvimento das atividades sociais; a maior legibilidade possível do 
espaço urbano e a compatibilização entre a arborização e a iluminação urbana (JESUS, 
2010). 
 
O referido conjunto de informações pode ser organizado através de um Sistema de 
Informações Geográficas, permitindo assim a elaboração de mapas temáticos, importante 
instrumento que demonstra de forma visual a espacialização dos indicadores na malha 
urbana, além de permitir o acesso aos técnicos e à população em geral. 
 
O Plano Municipal de Iluminação de uma cidade deve observar diversas análises e elementos 
no contexto urbano. Godoy (2003), destaca os fatores para análise: caminhos, limites, zonas, 
nós e marcos.  

 
 Caminhos: canais pelo qual a população se desloca, podendo ser avenidas, ruas, 
alamedas, passeios, calçadões, estradas etc.;  
 
 Limites: elementos lineares que definem as bordas físicas de observação, podendo ser 
as estradas, rios, linhas férreas, muros etc., dando às pessoas referências laterais.  
 
 Zonas: são grandes áreas, onde as pessoas podem identificar características 
diferenciadas, reconhecendo-as por meio de referências urbanas, topográficas, edifícios 
históricos ou monumentos, igrejas, templos etc.; 
 
 Nós: pontos específicos, estrategicamente localizados, considerados como pontos de 
referências, podendo ser criados pela concentração ou cruzamentos de caminhos importantes 
no contexto de uma cidade;  
 
 Marcos: referências externas, emblemáticas das cidades, constituídas por edifícios, 
monumentos, elementos da natureza ou acidentes geográficos.  
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HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA 

 
A classificação viária, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece as 
vias urbanas: vias de trânsito rápido, arteriais, coletoras, locais; e as vias rurais: rodovias e 
estradas. 
 
 Vias de trânsito rápido: são vias caracterizadas por acessos especiais, com trânsito 
livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia 
de pedestres em nível. A velocidade máxima permitida é de 80 km/h; 
 
 Via arterial: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por 
semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando 
o trânsito entre as regiões da cidade. A velocidade máxima permitida é de 60 km/h; 
 
 Via coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade 
de entrar ou sair das vias arteriais, possibilitando o deslocamento dentro das regiões da 
cidade. A velocidade máxima permitida é de 40 km/h; 
 
 Via local: aquela caracterizada por interseções em nível não-semaforizadas, destinada 
apenas ao acesso local ou a áreas restritas. A velocidade máxima permitida é de 30 km/h; 
 
 Vias rurais: rodovia - via rural pavimentada e estrada - via rural não pavimentada. A 
velocidade máxima permitida em rodovias: automóveis e camionetas - 110 km/h; ônibus e 
micro-ônibus - 90 km/h; demais veículos - 80 km/h; já para estradas - 60 km/h. 
  
Um exemplo claro da importância da hierarquização viária no Plano de Iluminação Pública 
ocorreu na gestão do arquiteto Jaime Lerner, frente a Prefeitura Municipal de Curitiba, em 
1971, onde destacou-se o desenho e hierarquia viária da cidade através da iluminação 
pública. Pelo “tipo de intensidade de luz” era possível se localizar na cidade. As vias 
estruturais, onde havia transporte de massa, eram iluminadas com lâmpadas de sódio, 
enquanto as vias alimentadoras ou coletoras eram iluminadas com outras tonalidades de cor. 
Segundo Lerner (2003), a leitura da cidade era extremamente fácil e ajudava o próprio 
morador a conhecê-la melhor. 
 
Além da hierarquização das vias urbanas, o PMIP pode estabelecer como prioridade a 
implementação de iluminação diferenciada nas linhas do transporte coletivo e ciclovias, o que 
representa preocupação com a qualidade na prestação do serviço de transporte, aumentando 
a segurança e contribuindo com a mobilidade urbana sustentável e a responsabilidade social. 
Na sequência, são apresentados os mapas do município de Campo Grande, com o número 
aproximado de postes em cada situação. 
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Figura 14 - Hierarquização viária de Campo Grande 
 

 
 

Fonte: SEMADUR. Elaboração: PLANURB. 
Nota:  Mapa temático elaborado com ArcMap 
 

Figura 15 - Ciclovias de Campo Grande 
 

 
 

Fonte: PLANURB. 

Nota: Mapa temático elaborado com ArcMap. 
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Figura 16 - Terminais e linhas de ônibus de Campo Grande 
 

 
 

Fonte: Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN). Elaboração: PLANURB 
Nota:  Mapa temático elaborado com ArcMap. 
 

Figura 17 - Pontos de ônibus de Campo Grande 
 

 
 

Fonte: AGETRAN. Elaboração: PLANURB 

Nota: Mapa temático elaborado com ArcMap. 
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USO DO SOLO / DESENHO URBANO 
 

Conforme OLISKOVICZ (2016), deve haver diagnóstico das zonas em uma Plano de 
Iluminação Pública, e nessa etapa, devem ser analisados os fatores como: fluxos, nós 
internos, rotas de aproximação, topografia, clima, sazonalidade, elementos aquáticos, verdes, 
características arquitetônicas, histórias, ponto de visão e iluminação existente. 
 
As zonas referem-se às formas: históricas, industriais, comerciais, residenciais e parques. A 
análise individual desses fatores deve ter: função, significado histórico, aparência, imagem, 
simbolismo, características arquitetônicas, mérito artístico, visão pelo todo, efeitos na silhueta 
urbana, direções, perspectivas, distâncias, facilidade de reconhecimento, formas, dimensões 
e cores. 
 
O zoneamento do território urbano, de acordo com as categorias de uso/atividades 
desenvolvidas, pode ser critério para a definição da iluminação apropriada ao espaço 
planejado, quando consideramos as características de estrutura do sistema energético 
existente e a previsão de melhorias, seja na mudança do tipo de lâmpada, seja na alteração 
do ângulo da luminária, desde que, as soluções encontradas contribuam para majorar a 
eficiência da iluminação pública, desde o uso residencial até o industrial. 
 
Figura 18 - Uso do solo urbano de Campo Grande 

 

 
 

Fonte: SEMADUR. Elaboração: PLANURB 

Nota: Mapa temático elaborado com ArcMap. 
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Figura 19 - Classificação dos locais que recebem iluminação pública 
 

 
 

Fonte: Resolução Normativa n. 414/2010/ANEEL. Elaboração: PLANURB. 

 

Tendo em vista que a iluminação pública ocorre nas vias públicas destinadas ao trânsito de 
pessoas e veículos motorizados e não-motorizados (ciclovias), além dos bens públicos de uso 
comum do povo recomenda-se a setorização do plano.  
 
Como já visto anteriormente, os polos atrativos de circulação de pessoas devem receber um 
tratamento luminotécnico eficiente, garantindo assim o direito de usufruir dos espaços 
públicos, principalmente, quanto à segurança no período noturno. 
 
Figura 20 – Iluminação de ciclovia – Av. Afonso Pena 

 

 
Fonte: Foto Eder Andrade – Acervo Superintendência de Comunicação Social / PMCG 

 
 

 

 

Iluminação 
pública: 

localização 

Vias públicas 
(pessoas e 
véiculos)

Travessa, rua, 
avenida, rodovia;

Passarelas, 
caminhos, 
calçadas.

Bens públicos 
(uso comum do 

povo)

Praças, parques, 
canteiros;

Abrigo de ônibus / 
terminais.
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ÁREAS PRIORITÁRIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

Outro destaque a ser considerado no estudo refere-se aos monumentos - esculturas, relógios, 
portais, totens, fontes, e prédios históricos entre outros -, sendo que tais locais devem ser 
bem iluminados, já que são representativos aos cidadãos e visitantes. A preocupação com a 
iluminação nesses locais torna-se relevante, pois muitas vezes se encontram abandonados e 
não possuem a devida percepção na paisagem urbana, principalmente no período noturno 
(luz artificial).  

 

Em Campo Grande, os monumentos e prédios históricos que merecem destaque encontram-
se demonstrados na Figura 21 e enumerados na Tabela 6.  
 
 

Figura 21 - Monumentos e prédios históricos de Campo Grande 
 

 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).  

Elaboração: PLANURB. 

 
Tabela 6 - Monumentos e prédios históricos de Campo Grande 

Nº no mapa Denominação Bairro Região Urbana 

1 Busto José Antônio Pereira Centro Centro 

2 
Complexo Ferroviário Histórico e Urbanístico da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil 

São Francisco Centro 

3 Estátua Manoel de Barros Centro Centro 

4 Fonte Luminosa da Praça Ary Coelho Centro Centro 

5 Igreja São Benedito da Comunidade Tia Eva Seminário Segredo 

6 Mercado Municipal Antônio Valente (Mercadão) Centro Centro 

7 Monumento Cabeça de Boi Planalto Centro 

8 Monumento da Praça Comendador Oshiro Takemori Centro Centro 

9 Monumento da Praça Das Araras Amambaí Centro 

10 Monumento da Praça Do Papa Sobrinho Imbirussu 

11 Monumento do Sobá - Feira Central São Francisco Centro 
Continua 
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uação Monumento dos Pioneiros - Praça Nelly Martins Amambaí ContinuaçãoCentro 

12 Monumento dos Pioneiros - Praça Nelly Martins Amambaí Centro 

13 Monumento Maria Fumaça Centro Centro 

14 Monumento Ninhal Veraneio Prosa 

15 Monumento O Aprendiz 
Dr. 
Albuquerque 

Bandeira 

16 Museu José Antônio Pereira Centenário Anhanduizinho 

17 Obelisco Centro Centro 

18 Paço Municipal Centro Centro 

19 
Paróquia Santo Antônio - Catedral Nossa Senhora 
da Abadia 

Centro Centro 

20 Relógio Renato Barbosa de Rezende Centro Centro 

Fonte: SECTUR.  
Elaboração: PLANURB. 
 

Apenas a luz revela a beleza do cenário urbano, podendo ser referência e até mesmo ponto 
turístico; sem ela, prédios e monumentos podem passar despercebidos. Conforme Carvalho 
(2003), a iluminação de fachadas pode agregar valor tanto para edifícios públicos como 
privados, pelo simples fato de atrair os olhares, despertar curiosidades e a valorização deles. 
 
Figura 22 - Monumentos iluminados em Campo Grande 

 

 

 

 
Fonte: Fotos – Obelisco - Acervo Superintendência de Comunicação Social / PMCG 
Monumento Maria Fumaça – Juliana S.P. Siqueira – Acervo Planurb 

 
Conforme GODOY (2003, p. 23), o embelezamento de cidades é uma abordagem integrada 
considerando:  
 

“Funcionalidade do sistema de iluminação (tais como níveis de iluminância, 
uniformidade e ofuscamento); efeitos estéticos e emocionais; tridimensão do 
cenário urbano, sua arquitetura, massa e formas; iluminação dos espaços 
públicos que canalizam os movimentos de veículos e pedestres, e os espaços 
para os quais os mesmos são direcionados; iluminação para sinalização; 
paisagismo (o chamado Landscape Lighting, que contempla a valorização 
dos recursos naturais ou elementos construídos pelo homem, tais como 
parques, jardins, árvores e áreas verdes em geral); valorização dos espaços 
urbanos da iluminação funcional e decorativa de vias de tráfego de pedestres, 
zonas de comércio, calçadões etc.; iluminação festiva e de entretenimento 
em datas específicas; iluminação para publicidade e iluminação conjugada 
ao mobiliário urbano.” 

 
Outras áreas na malha urbana demandam uma maior preocupação quanto ao Plano Municipal 
de Iluminação Pública, considerando os aspectos socioeconômicos, político-administrativos e 
socioambientais, os quais determinam um grande fluxo de pessoas e veículos ao longo do 
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período diurno e noturno, sendo de extrema importância um projeto luminotécnico eficiente 
que atenda à população. 
  
Dentre os “pontos focais” ou marcos referenciais urbanos citados anteriormente, destacam-
se os seguintes: 
 
 Equipamentos comunitários: definidos como empreendimentos públicos de uso da 
comunidade destinados à educação, saúde, cultura, lazer e similares, as unidades de 
educação municipais e estaduais, unidades de saúde (UPA’s, UBS’s e UBSF’s), áreas verdes 
(parques e praças), anfiteatros, academias ao ar livre, entre outros; 
 
 Parques e praças: de acordo com o Art. 8º, § 1º da Resolução CONAMA n. 369/2006, 
considera-se área verde de domínio público "o espaço de domínio público que desempenhe 
função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, 
funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de 
impermeabilização".  
 

 Conforme o Ministério do Meio Ambiente – MMA, parque urbano é uma área verde com 
função ecológica, estética e de lazer, no entanto, com uma extensão maior que as praças e 
jardins públicos. Exemplos encontrados de áreas verdes urbanas são praças; parques 
urbanos; parques lineares, parques fluviais; parque balneário e esportivo; jardim botânico; 
jardim zoológico; áreas de preservação permanente – APP, ou ainda, alguns tipos de 
cemitérios; faixas de ligação entre áreas verdes. 
 
A seguir encontram-se os mapas das unidades de saúde, escolas, unidades de assistência 
social, parques e praças de Campo Grande. 
 
Figura 23 - Escolas, unidades de saúde e assistência social de Campo Grande 

 

 
 

Fonte: Secretaria Estadual de Educação (SED), Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria Municipal 
de Saúde (SESAU) e Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). 
Elaboração: PLANURB. 
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Figura 24 - Parques e praças de Campo Grande 
 

 
 

Fonte: SEMADUR.  
Elaboração: PLANURB. 

  
A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como 
instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público 
no período noturno. Além de estar diretamente ligada à segurança pública no tráfego, a 
iluminação pública previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza 
monumentos, prédios e paisagens, facilita a hierarquia viária, orienta percursos e aproveita 
melhor as áreas de lazer. 
 
A correlação entre iluminação e segurança pode ser confirmada com base nas estatísticas 
policiais da capital paulista. O Centro de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo 
(USP) determinou os horários de maior incidência de cada tipo de crime. Na maioria dos 
casos, os problemas estão associados com a falta de iluminação (AVER, 2013). 
 
Em relação aos dados policiais de Campo Grande, o número de furtos e roubos se mantêm 
constante nos últimos anos, com um pouco mais de 23.000 ocorrências entre 2015 e 2017 e 
registrando uma queda no ano de 2018, com 22.571 casos.  
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Tabela 7 - Número de furtos e roubos em Campo Grande - 2015-2018 
Meses 2015 2016 2017 2018 

Janeiro 1.956 2.061 2.000 2.100 

Fevereiro 1.649 1.944 1.762 1.822 

Março 2.112 1.919 2.118 2.201 

Abril 1.858 1.972 1.857 2.033 

Maio 2.070 1.970 2.127 2.062 

Junho 1.946 1.910 1.876 1.868 

Julho 1.821 1.855 1.766 1.804 

Agosto 2.123 2.056 1.877 1.884 

Setembro 1.877 1.756 1.680 1.643 

Outubro 1.887 2.032 1.977 1.820 

Novembro 1.968 1.975 2.026 1.716 

Dezembro 2.082 1.958 2.013 1.618 

Total 23.349 23.408 23.079 22.571 

Fonte: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).  
Elaboração: PLANURB. 

 
Figura 25 - Número de furtos e roubos em Campo Grande - 2015-2018 

 

 
 

Fonte: SEJUSP.  
Elaboração: PLANURB. 
 

A falta de iluminação pública nas ruas e avenidas contribui para a prática de delitos, 
principalmente nas linhas de ônibus, onde há grande fluxo de pessoas, em razão do trabalho 
ou estudo. Áreas que melhoram a iluminação podem elevar a percepção de segurança e 
contribuir para a diminuição dos índices de criminalidade. Portanto, a iluminação pública 
assume papel fundamental na qualidade de vida e proteção para as cidades. 
 
De acordo com informações fornecidas pela SEJUSP, através de coordenadas com roubos e 
furtos na capital, verifica-se no mapa de calor a intensidade dessas ocorrências na Região 
Urbana Centro, bem como a localização dos terminais de ônibus na faixa com maior 
criminalidade. 
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Figura 26 - Furtos e roubos em Campo Grande - 2018 
 

 
 

Fonte: SEJUSP. Elaboração: PLANURB.  
Nota: Mapa temático elaborado com ArcMap. 

 
Figura 27 - Furtos e roubos em conjunto com os terminais e linhas de ônibus em Campo 
Grande - 2018 

 

   

Fonte: SEJUSP.  
Elaboração: PLANURB.  
Nota: Mapa temático elaborado com ArcMap. 
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MANEJO DE ARBORIZAÇÃO URBANA VERSUS REDE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 
 
A importância da arborização urbana é dada por diversas ações de melhoria do microclima, 
de controle das poluições sonora, visual e atmosférica e pela melhoria estética das cidades. 
Além disso, a arborização urbana proporciona uma melhoria na qualidade de vida, saúde 
física e mental do homem. Desta forma, em decorrência dos benefícios ambientais, tanto 
estéticos quanto funcionais, são gerados outros, de caráter social e econômico que, direta ou 
indiretamente, afetam a todos os habitantes urbanos. 
 

Sabe-se que a convivência harmônica entre as redes de distribuição de energia elétrica e a 
arborização viária é um dos grandes desafios para as prefeituras e concessionárias de energia 
elétrica nos diversos estados brasileiros. Na maioria das vezes este problema se agrava pelo 
fato de que a arborização e as implantações dos sistemas elétricos de distribuição são 
planejados e realizados de forma independente. 
 
A poda, o método mais utilizado para contornar a interferência da arborização na rede de 
energia elétrica e iluminação pública; embora livrando galhos da rede, em um primeiro 
instante, acaba por estimular novas brotações, as quais, em um curto espaço de tempo, 
atingirão novamente a fiação. 
 
Figura 28 - Proposta de iluminação pública para vias com intensa arborização 

 

Fonte: Manual de Iluminação Pública - Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). 

 
Em Campo Grande, como determinado no Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) 
publicado pela Lei Complementar n. 184, de 23 de setembro de 2011, a poda na arborização 
urbana é admitida às empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, 
conforme o inciso II do Art. 20 abaixo transcrito:  
 

Art. 20 - A poda de árvores em logradouros públicos será realizada mediante 
autorização por escrito do órgão municipal responsável pela arborização 
urbana e será permitida somente: 
I - ao órgão municipal responsável pela arborização urbana; 
II - à empresas concessionárias ou permissionárias de serviços 
públicos; 
III - ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil nos casos emergenciais com 
comunicação no prazo máximo de 15 (quinze) dias ao órgão municipal 
responsável pela arborização urbana, esclarecendo os motivos e os serviços 
executados; 
IV - à empresas ou profissionais autônomos especializados e devidamente 
credenciados no órgão municipal responsável pela arborização urbana. 
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Tabela 8 - Alturas de segurança de serviços públicos 

Serviços Altura 
Poste 9 a 12m 

Condutor de baixa tensão 7,30m 

Condutor de alta tensão 8,20 a 9,40m 

Fio de telefone 5,40m 
Fonte: Plano de Arborização Urbana do município de Aguaí - SP. 
  

Por questão de segurança a poda na arborização urbana a ser realizada pela equipe de 
técnicos da Prefeitura Municipal de Campo Grande ocorre apenas abaixo da linha de baixa 
tensão, considerando que na fiação passa uma carga de até 13.800W. Por conseguinte, 
acima da rede de energia elétrica a poda somente é realizada por equipe treinada da 
concessionária de energia elétrica. 
 

Figura 29 - Arborização urbana em Campo Grande 
 

 
 

Fonte: SEMADUR.  
Elaboração: PLANURB. 
 

Para evitar e/ou remediar o conflito de espécies incompatíveis, são necessários trabalhos de 
podas e/ou remoção dos indivíduos, sendo justamente essas as atividades mais onerosas 
relacionadas à manutenção da arborização de rua. Alguns tipos de poda não são 
recomendados, pois além de comprometer o estado fitossanitário da árvore, configuram 
crimes ambientais, como é o caso da destopa, uma prática que consiste na retirada da copa 
da árvore. 
 

Outro fato problemático é que os danos causados às árvores por podas malfeitas são muitos, 
prejudicando não somente o próprio espécime vegetal, que geralmente foi mutilado, mas 
também podendo ocasionar a perda de sua estabilidade e consequente tombamento sobre 
casas, carros e fiações, o que traz transtornos de todo o tipo. Além disso, a poda em árvores 
urbanas é um dos principais motivos de perda do exemplar, sendo alto o número de árvores 
que perecem após tal operação. 
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Recomenda-se, portanto, que as podas realizadas em árvores localizadas no logradouro 
público, acima da rede de energia elétrica, ou seja, de responsabilidade da concessionária de 
energia elétrica, de forma emergencial ou planejada, sejam acompanhadas por equipe da 
área ambiental da Prefeitura Municipal de Campo Grande, minimizando assim os impactos 
provocados aos espécimes da flora urbana. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS - INTENSIDADE LUMINOSA  
 

Conforme a norma NBR 5101/2012:  
 

“A distribuição apropriada das intensidades luminosas das luminárias é um 
dos fatores essenciais de iluminação eficiente em vias. As intensidades 
emitidas pelas luminárias são controladas direcionalmente e distribuídas de 
acordo com a necessidade para visibilidade adequada (rápida, precisa e 
confortável). Distribuições de intensidades são, geralmente, projetadas para 
uma faixa típica de condições, as quais incluem altura de montagem de 
luminárias, posição transversal de luminárias (avanço), espaçamento, 
posicionamento, largura das vias a serem efetivamente iluminadas, 
porcentagem do fluxo luminoso na pista e áreas adjacentes, mantida a 

eficiência do sistema. ” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2012) 

 

As vias são classificadas em tráfego de veículos motorizados e de pedestres. Para cada 
tipo de via são definidas classes de iluminação. 
 

 Tráfego Motorizado 
 

Tabela 9 - Classes de iluminação para cada tipo de via do tráfego motorizado 
Descrição da via Classe de iluminação 

Vias de trânsito rápido  

Volume de tráfego intenso V1 

Volume de tráfego médio V2 

  

Vias arteriais  

Volume de tráfego intenso V1 

Volume de tráfego médio V2 

  

Vias coletoras  

Volume de tráfego intenso V2 

Volume de tráfego médio V3 

Volume de tráfego leve V4 

  

Vias locais  

Volume de tráfego médio V4 

Volume de tráfego leve V5 
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. NBR 5101/2012. 
 
 

Tabela 10 - Iluminância média e fator de uniformidade mínimo para cada classe de 
iluminação do tráfego motorizado 

Classe de iluminação 
Iluminância média mínima 

lux 
Fator de uniformidade 

mínimo 

V1 30 0,4 

V2 20 0,3 

V3 15 0,2 

V4 10 0,2 

V5 5 0,2 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. NBR 5101/2012. 
Nota: O fator de uniformidade representa a relação entre a iluminância mínima e a iluminância média. 
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Figura 30 - Classes de iluminação do tráfego motorizado vigente em Campo Grande  

 

Fonte: SISEP. Elaboração: PLANURB. 
 

Figura 31 - Classes de iluminação do tráfego motorizado   em Campo Grande - proposta  

 

Fonte: SISEP. Elaboração: PLANURB. 
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 Tráfego de Pedestres 
 
Tabela 11 - Classes de iluminação para cada tipo de via do tráfego de pedestres 

Descrição da via Classe de iluminação 

Vias de uso noturno intenso por pedestres (por exemplo: calçadões e 
passeios de zonas comerciais) 

P1 

Vias de grande tráfego noturno de pedestres (por exemplo: passeios de 
avenidas, praças e áreas de lazer) 

P2 

Vias de uso noturno moderado por pedestres (por exemplo: passeios e 
acostamentos) 

P3 

Vias de pouco uso noturno por pedestres (por exemplo: passeios de 
bairros residenciais). 

P4 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. NBR 5101/2012.  

 
Tabela 12 - Iluminância média e fator de uniformidade mínimo para cada classe de 
iluminação do tráfego de pedestres 

Classe de iluminação 
Iluminância média mínima 

lux 
Fator de uniformidade 

mínimo 

P1 20 0,3 

P2 10 0,25 

P3 5 0,2 

P4 3 0,2 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. NBR 5101/2012. 
Nota: O fator de uniformidade representa a relação entre a iluminância mínima e a iluminância média. 

 
As questões relacionadas à quantidade de luz estão diretamente ligadas à eficiência e ao 
rendimento luminoso. “Por exemplo, a fonte de luz (lâmpada), por sua vez produz lumens, e 
esses lumens estão relacionados aos watts de consumo, a sua durabilidade, elementos até 
então mais importantes, pois o que tínhamos até então era suficiente para iluminar as vias de 
tráfego. Hoje os projetos de iluminação pública querem proporcionar mais que isso, querem 
juntar quantidade de luz com qualidade, nas quais entram fatores como reprodução de cor e 
temperatura de cor, características técnicas que as fontes de luz também emitem” 
(OLISKOVICZ, 2016). 
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PROPOSTA DE MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE 
 
A iluminação pública é avaliada sob múltiplos aspectos, desde a classificação das vias (tipo 
da via, intensidade de tráfego de pedestre e veículos no horário noturno), até os requisitos de 
viabilidade econômica. Conforme as Diretrizes Gerais para Estudos e Projetos da Prefeitura 
Municipal de Vitória - ES, a elaboração de um projeto de iluminação pública deve levar em 
consideração os fatores abaixo relacionados:  
 
 Aspecto urbanístico: sempre que possível, o projeto deve-se adequar-se à urbanização, 
integrando-se aos demais elementos do projeto urbanístico, em especial ao projeto 
paisagístico, ao mobiliário urbano e à sinalização semafórica;  
 
 Distribuição de energia: deve considerar os aspectos referentes à alimentação e 
distribuição de energia elétrica necessária, considerando as características da urbanização 
do logradouro; 
 
 Luminotécnica: deve considerar todos os aspectos dos cálculos luminotécnicos, os tipos 
e características dos equipamentos, os impactos sobre o meio ambiente e sobre o homem, 
devendo enfatizar a eficientização das luminárias, lâmpadas e demais equipamentos.  

 
Existem várias noções básicas de iluminação que têm que ser compreendidas antes da 
abordagem para um planejamento de iluminação pública, sendo estas, o fluxo luminoso, 
intensidade luminosa, luminância, iluminância, temperatura de cor, índice de reprodução de 
cores e a curva de distribuição luminosa (BORRALHO, 2012). 

O fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida em todas as direções pela fonte, medido 
em lúmenes (lm). Conforme o fluxo luminoso seja maior ou menor, dizemos comumente, 
que há mais ou menos luz, ou que uma lâmpada é mais forte ou mais fraca, mais ou menos 
potente. 

 
Outro parâmetro de caracterização da luz é a intensidade luminosa, medida em candelas 
(cd). Este é a quantidade de fluxo luminoso que é transmitido numa direção particular. A 
distribuição espacial da intensidade luminosa, normalmente retratada por uma curva de 
distribuição de intensidade, define a forma do raio de luz emitido pela luminária, refletor, 
lâmpada ou LED. 

 
A iluminância é o fluxo luminoso que incide sobre uma superfície, situada a uma certa 
distância da fonte, por unidade de área, a sua medida é o Lux (Lx). Numa área de 1 m² é 
uniformemente iluminada por 1 lúmen de fluxo luminoso, a iluminância é 1 lux. A chama 
de vela comum, por exemplo, produz cerca de 1 lx a distância de 1m (BORRALHO, 2012).  

 
A intensidade de luz emitida por uma superfície iluminada capturada pelo olho humano 
denominada por Luminância. É medido em cd/m2 ou cd/cm2, expressa a intensidade da luz 
emitida ou refletida pela superfície por unidade de área. A forma como a luz é percebida varia 
de acordo com o posicionamento relativo às superfícies dependendo das capacidades visuais 
de cada indivíduo. 

 
Quanto a temperatura de cor, este parâmetro não está relacionado com o calor emitido por 
uma lâmpada, mas pela sensação de conforto que a mesma proporciona. Quanto mais alto 
for o valor da temperatura de cor, mais branca será a luz emitida, denominada comumente de 
“luz fria”, caso seja baixa a temperatura de cor, a luz será mais amarelada, proporcionando 
uma maior sensação de conforto e relaxamento, chamada popularmente de “luz quente”. 
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Figura 31 - Temperatura de cor 

 

 
 

Fonte: http://blog.novaeletronica.com.br/img/tabela-temperatura-de-cor-LED.jpg 
 

Conclui-se, portanto, que a escolha da lâmpada deve prever a temperatura de cor ideal que 
proporcione conforto visual aos transeuntes do logradouro público ou espaços livres, seja na 
rede existente ou a ampliar. 
 

Conforme Borralho (2012), o Índice de Reprodução de Cor (IRC), mede o quanto a luz 
artificial se assemelha a natural. Quanto maior o IRC, melhor, sendo este um fator 
preponderante para a comparação de fontes de luz com a mesma temperatura de cor, ou 
para a escolha de lâmpada. É uma escala de 0 a 100, onde 100 corresponde uma 
reprodução de cores semelhante à luz natural (considerada a reprodução perfeita) para as 
cores. Enquanto a definição de curva de distribuição luminosa é a representação da 
Intensidade Luminosa em todos os ângulos em que ela é direcionada num plano 
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DIAGNÓSTICO DA REDE – PROPOSTA A SER IMPLEMENTADA 
 

Figura 33 - Esquematização do diagnóstico da rede de iluminação pública 
Cadastro da Rede de Iluminação Pública 

Inventário dos pontos de iluminação Banco de dados georreferenciado 

 
 

Análise e Efetivação do Cadastro de Iluminação Pública 

Base cartográfica municipal 
Importação e conversão dos dados da 

distribuidora 

 
 

Aspectos Técnicos Relativos à Operação da Rede de Iluminação Pública 

Níveis de iluminamento das vias Pontos das superfícies do logradouro 

 
 

Levantamento Completo da Estrutura de Iluminação 

Tipos de luminárias, lâmpadas 
e potência 

Acionamento / relé fotoelétrico 
e chave magnética 

Tipo de braço e fixação no 
poste 

Fonte: PLANURB. 

 

Para a elaboração do diagnóstico existente da rede de iluminação pública em Campo Grande 
é necessário que se cumpram as seguintes etapas: 
 
 Cadastro da rede de iluminação pública 
 
 Corresponde ao banco de dados que contém todas as informações do parque de 
iluminação pública, sendo essencial para a gestão da iluminação pública municipal. Portanto, 
toda intervenção a ser implementada tem como base a informação contida no cadastro, 
devendo ser construídas rotinas de trabalho pelo município para repasse a empresas 
contratadas e a respectiva atualização do cadastro técnico de forma contínua, garantindo a 
integridade e consistência dos dados. Sendo assim, toda intervenção no sistema, seja de 
manutenção, ampliação (expansão) ou modernização, deve ser sempre acompanhada da 
atualização do cadastro da rede. 
 
 Análise e efetivação do cadastro de iluminação pública 
 
Para a realização do inventário e cadastramento informatizado de todos os pontos de 
iluminação pública pertencentes ao município devem ser utilizados recursos de 
geoprocessamento. 
 
 Aspectos técnicos relativos à operação da rede de iluminação pública  
 
Esta etapa tem por finalidade analisar e quantificar os aspectos técnicos relativos à operação 
da rede de iluminação pública existente, principalmente no que concerne aos níveis de 
iluminamento das vias, conforme regras adotadas nos procedimentos atuais, consistindo de 
medição, por amostragem, dos níveis de iluminamento, em lux, das diversas categorias de 
classificação atualmente adotada para as vias e por tipo e potência de lâmpadas e luminárias 
se aberta, fechada ou outro tipo como, por exemplo, LED.  
 
Para as medições deverão ser traçadas as linhas de “isolux” entendidas como o lugar 
geométrico dos pontos das superfícies incluindo rua e passeio. 
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As medições acima referidas deverão ser conforme determina a norma ABNT NBR 5101/2012 
em seu item 7 - inspeção. 
 
 Levantamento completo da estrutura de iluminação 
 
Além do levantamento e localização do posteamento de energia elétrica e/ou iluminação 
pública deve-se atentar para o cadastramento preciso do tipo de luminária, lâmpada, braço 
da luminária e ângulo de fixação para a efetiva iluminância do sistema. 
 
A realização do inventário dos pontos de iluminação instrumentalizará a gestão dos serviços 
de iluminação pública, assim considerado como base para controle da manutenção, projetos, 
melhoramentos e expansão, bem como a fiscalização do faturamento da energia elétrica 
consumida mensalmente junto à concessionária distribuidora de energia, no caso de Campo 
Grande a ENERGISA. 
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DADOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPO GRANDE - MS 
 
De 1998 a 2000, a Prefeitura Municipal de Campo Grande juntamente com a Eletrobrás 
implantou o Programa PROCEL que consistia na substituição de lâmpadas de vapor de 
mercúrio de diversas potências para lâmpadas de vapor de sódio de 70W, 250W e 400W, 
com o objetivo de reduzir o consumo utilizado na iluminação pública em aproximadamente 
30% (trinta por cento).  
 
A tabela abaixo apresenta a quantidade de lâmpadas e sua respectiva tipologia, instaladas 
em postes convencionais, ornamentais e em parques e praças da capital. 
 
Tabela 13 - Número de lâmpadas por tipologia e potência em Campo Grande – 2016 

Lâmpada Potencia Quantidade 

Vapor de sódio 400 W 4.162 

Vapor de sódio 250 W 30.284 

Vapor de sódio 150 W 1.094 

Vapor de sódio 70 W 56.008 

Mista 160 W 101 

Metálica 250 W 296 

Mercúrio 250 W 760 

Fluorescente 100 W 4 

Fluorescente 30W 35 

Subtotal  92.744 

Postes convencionais  92.744 

Postes ornamentais - avenidas  13.208 

Postes parques e praças  4.392 

Total  110.344 

Fonte: Energisa/SISEP. 
 

A mapa a seguir foi elaborado a partir das informações fornecidas pela Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP, e demonstra a distribuição de lâmpadas de 
vapor de sódio na área urbana de Campo Grande – MS, principalmente as vias arteriais que 
ligam as Regiões Urbanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PLANO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPO GRANDE 

 

 Página 44 

 

Figura 32 - Rede de iluminação pública com lâmpadas de vapor de sódio em Campo 
Grande – 2016  
 

 
 

Fonte: SISEP.  
Elaboração: PLANURB.  
Obs.: As linhas de ônibus de todos os bairros são de 250W. 
  

Na sequência, a Tabela 14 apresenta uma estimativa do número de postes por bairro em 
Campo Grande, referente ao ano de 2016. Enquanto a Tabela 15 apresenta uma estimativa 
do tipo de lâmpada por poste nos bairros do município no mesmo ano. 
 

Tabela 14 - Levantamento de tipos de braços com luminárias por bairro em Campo 
Grande - 2016 

Região 
urbana 

Bairros 
Total de postes 
com luminária 

Braço de 3 metros 
Braço de 1 a 2 

metros 

A
n

h
a

n
d
u

iz
in

h
o

 

Aero Rancho 3.127 2.814 313 

Alves Pereira 1.677 1.509 168 

América 575 518 58 

Centenário 2.019 1.817 202 

Centro Oeste 2.769 2.492 277 

Guanandi 1.008 907 101 

Jacy 560 504 56 

Jockey Club 982 884 98 

Lageado 1.292 1.163 129 

Los Angeles 1.274 1.147 127 

Parati 830 747 83 

Pioneiros 1.750 1.575 175 

Piratininga 1.401 1.261 140 

Taquarussu 574 517 57 

Total 19.838 17.854 1.984 

B
a

n
d

e
ir
a
 

Carlota 709 638 71 

Dr. Albuquerque 379 341 38 

Jardim Paulista 637 573 64 

Maria Aparecida Pedrossian 1.834 1.651 183 

Moreninha 2.108 1.913 195 

Rita Vieira 2.859 2.583 276 
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São Lourenço 550 505 45 

Tiradentes 2.480 2.232 248 

TV Morena 488 439 49 

Universitário 2.528 2.275 253 

Vilasboas 1.236 1.112 124 

Total 15.808 14.262 1.545 

C
e

n
tr

o
 

Amambaí 1.339 1.205 134 

Bela Vista 483 435 48 

Cabreúva 664 598 66 

Carvalho 392 353 39 

Centro 1.537 1.383 154 

Cruzeiro 1.257 1.131 126 

Glória  580 522 58 

Itanhangá 342 308 34 

Jardim dos Estados  737 663 74 

Monte Líbano 314 283 31 

Planalto 873 786 87 

São Bento 359 323 36 

São Francisco 1.131 1.018 113 

Total 10.008 9.007 1.001 

Im
b

ir
u

s
s
u
 

Nova Campo Grande 1.554 1.399 155 

Núcleo Industrial 723 651 72 

Panamá 1.675 1.508 168 

Popular 1.746 1.571 175 

Santo Amaro 2.384 2.146 238 

Santo Antônio 1.268 1.141 127 

Sobrinho 1.304 1.174 130 

Total 10.654 9.589 1.065 

L
a

g
o

a
 

Bandeirantes 607 546 61 

Batistão 908 817 91 

Caiçara 617 555 62 

Caiobá 1.352 1.217 135 

Coophavila Ii 885 797 89 

Leblon 1.492 1.343 149 

São Conrado 1.760 1.584 176 

Tarumã 778 710 68 

Taveirópolis 891 802 89 

Tijuca 1.675 1.533 142 

União 1.336 1.202 134 

Total 12.301 11.106 1.195 

P
ro

s
a
 

Autonomista 1.055 950 106 

Carandá 1.539 1.385 154 

Chácara Cachoeira 1.188 1.069 119 

Chácara dos Poderes 391 352 39 

Estrela Dalva 616 554 62 

Margarida 492 443 49 

Mata do Jacinto 1.320 1.188 132 

Noroeste 1.216 1.094 122 

Novos Estados 1.707 1.536 171 

Santa Fé 614 553 61 

Veraneio 975 878 98 

Total 11.113 10.002 1.111 

S
e

g
re

d
o
 

Coronel Antonino 1.905 1.715 191 

José Abrão 649 584 65 

Mata do Segredo 723 651 72 

Monte Castelo 1.316 1.184 132 

Nasser 3.036 2.738 298 

Nova Lima 4.539 4.106 434 

Seminário 854 779 75 

Total 13.022 11.757 1.267 

Total Geral 92.744 83.577 9.167 

Fonte: SISEP. 
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Figura 33 - Levantamento de postes com luminárias por Região Urbana em Campo 
Grande – 2016 
 

 

 
 

Fonte: SISEP. 
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Tabela 15 - Levantamento por tipologia de lâmpadas em postes com luminárias em Campo Grande - 2016 

Região 
urbana 

Bairros 
Total de 
postes 

Vapor de sódio 
Vapor de 
mercúrio 

Vapor metálica Mista 
Fluor

e. 

400 W 360 W 250 W 150 W 70 W 400 W 125 W 
2000 

W 
1000 

W 
400 W 250 W 150 W 70 W 500 W 250 W 160 W 65 W 

A
n
h
a

n
d

u
iz

in
h
o

 

Aero Rancho 3.127 48 0 886 0 2.186 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 

Alves Pereira 1.677 47 0 422 0 1.198 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

América 575 144 0 193 0 213 4 0 0 12 4 0 4 0 0 0 1 0 

Centenário 2.019 153 0 370 0 1.493 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Centro Oeste 2.769 58 0 578 196 1.918 7 4 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 

Guanandi 1.008 12 0 223 0 772 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jacy 560 25 0 186 0 348 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Jockey Club 982 107 0 229 89 555 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lageado 1.292 0 0 230 0 1.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Los Angeles 1.274 0 0 215 0 1.058 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parati 830 22 0 261 0 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pioneiros 1.750 46 0 487 0 1.214 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Piratininga 1.401 67 0 365 0 967 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Taquarussu 574 51 0 198 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 19.838 780 0 4.843 285 13.856 21 13 0 12 12 4 4 0 5 2 1 0 

B
a
n
d

e
ir

a
 

Carlota 709 13 0 153 0 502 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 

Dr. Albuquerque 379 22 0 108 0 233 0 0 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 

Jardim Paulista 637 49 0 234 0 327 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 

Maria Aparecida Pedrossian 1.834 30 0 765 185 852 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moreninha 2.108 3 0 414 0 1.689 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rita Vieira 2.859 100 0 543 0 2.214 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

São Lourenço 550 20 0 325 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiradentes 2.480 159 1 724 19 1.575 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TV Morena 488 41 0 198 0 213 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 

Universitário 2.528 133 0 641 0 1.746 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 

Vilasboas 1.236 44 0 516 1 669 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

Total 15.808 614 1 4.621 205 10.225 5 2 0 6 125 0 0 0 2 2 0 0 

C
e
n
tr

o
 

Amambaí 1.339 158 0 1.125 0 35 1 0 0 0 3 0 5 12 0 0 0 0 

Bela Vista 483 92 0 376 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cabreúva 664 76 0 480 0 14 0 0 0 2 1 1 20 70 0 0 0 0 

Carvalho 392 9 0 382 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro 1.537 767 0 741 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cruzeiro 1.257 58 0 1.086 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glória  580 124 0 454 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Itanhangá 342 44 0 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jardim dos Estados  737 125 0 586 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monte Líbano 314 9 0 303 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Planalto 873 67 0 701 0 103 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

São Bento 359 12 0 345 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

São Francisco 1.131 60 0 993 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 10.008 1.601 0 7.870 0 419 4 0 0 2 4 1 25 82 0 0 0 0 
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Im
b
ir

u
s
s
u

 

Nova Campo Grande 1.554 4 0 287 3 1.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Núcleo Industrial 723 23 0 223 0 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Panamá 1.675 12 0 353 10 1.294 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Popular 1.746 50 0 382 16 1.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santo Amaro 2.384 7 0 642 9 1.716 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

Santo Antônio 1.268 6 0 332 4 920 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sobrinho 1.304 51 0 600 0 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 10.654 153 0 2.819 42 7.618 2 0 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 

L
a
g

o
a

 

Bandeirantes 607 26 0 296 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Batistão 908 8 0 188 1 707 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

Caiçara 617 28 0 156 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caiobá 1.352 0 0 146 0 1.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coophavila Ii 885 1 0 205 2 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leblon 1.492 8 0 438 6 1.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 

São Conrado 1.760 2 0 490 19 1.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarumã 778 2 0 99 1 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taveirópolis 891 6 0 330 0 534 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tijuca 1.675 6 0 188 3 1.476 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

União 1.336 0 0 412 0 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 12.301 87 0 2.948 32 9.194 0 22 0 0 4 1 0 0 0 0 13 0 

P
ro

s
a

 

Autonomista 1.055 55 0 802 0 193 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carandá 1.539 31 0 472 84 917 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 28 

Chácara Cachoeira 1.188 59 2 406 0 720 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chácara dos Poderes 391 1 0 42 0 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estrela Dalva 616 3 0 178 0 434 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Margarida 492 28 0 85 0 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mata do Jacinto 1.320 9 0 316 142 835 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 

Noroeste 1.216 2 0 160 0 1.026 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Novos Estados 1.707 5 0 421 358 910 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Santa Fé 614 72 0 369 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Veraneio 975 5 0 255 0 702 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Total 11.113 270 2 3.506 584 6.636 63 1 0 0 19 0 0 0 1 2 1 28 

S
e
g
re

d
o

 

Coronel Antonino 1.905 31 0 339 0 1.487 0 1 0 0 45 0 0 0 0 0 2 0 

José Abrão 649 10 0 291 0 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 

Mata do Segredo 723 0 0 137 0 584 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monte Castelo 1.316 34 0 189 0 992 0 0 0 0 99 0 0 0 1 0 1 0 

Nasser 3.036 22 4 784 1 2.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nova Lima 4.539 2 1 671 0 3.790 0 70 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Seminário 854 20 0 181 0 591 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 

Total 13.022 119 5 2.592 1 10.004 0 73 0 0 211 0 0 0 1 0 16 0 

Total Geral 92.744 3.624 8 29.199 1.149 57.952 95 111 6 20 389 6 29 82 9 6 31 28 

Fonte: SISEP. 
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Em relação as avenidas da capital, verifica-se que a maior concentração de postes se 
encontra nas Avenidas Presidente Ernesto Geisel e Guaicurus. Quanto ao maior número de 
luminárias, destacam-se as Avenidas Gury Marques e Duque de Caxias. 
 

Tabela 16 - Levantamento de postes por avenida em Campo Grande - 2016 

Avenidas Tipo de poste  Total de postes 
Total de luminárias 

no poste  

 Total de 
luminárias  

por tipo na avenida  

Afonso Pena  Super poste  50 6 300 

Ceará 

Poste convencional  83 1 83 

Poste ornamental com duas pétalas  3 2 6 

Super poste  6 6 36 

Consul Assaf Trad Super poste de concreto 146 6 876 

Coronel Antonino Super poste de concreto 164 6 984 

Duque de Caxias 
Poste ornamental com duas pétalas  610 2 1.220 

Super poste de concreto 69 6 414 

Euler de Azevedo 
Poste convencional  27 1 27 

Super poste de concreto 50 6 300 

Fernando Corrêa da Costa 

Poste convencional  68 1 68 

Poste ornamental com duas pétalas  32 2 64 

Poste ornamental com três pétalas  21 3 63 

Poste ornamental curvo 128 1 128 

Guaicurus Poste convencional  527 1 527 

Gury Marques Super poste de concreto 291 6 1.746 

Interlagos 
Poste ornamental com duas pétalas  215 2 430 

Poste ornamental curvo 203 1 203 

José Barbosa Rodrigues 
Poste ornamental com duas pétalas  287 2 574 

Poste ornamental curvo 241 1 241 

Manoel da Costa Lima Super poste de concreto 82 6 492 

Marechal Deodoro Super poste de concreto 140 6 840 

Mascarenhas de Moraes 
Poste convencional  96 1 96 

Super poste  3 6 18 

Mato Grosso 

Poste ornamental com duas pétalas  9 2 18 

Poste ornamental com quatro pétalas  24 4 96 

Super poste de concreto 117 6 702 

Ministro João Arinos 
Poste ornamental curvo 178 1 178 

Super poste de concreto 62 6 372 

Nelly Martns 
Poste ornamental com duas pétalas  53 2 106 

Poste ornamental curvo 62 1 62 

Orla Morena 

Poste convencional  23 1 23 

Poste ornamental com duas pétalas  158 2 316 

Poste ornamental curvo 18 1 18 

Prefeito Lúdio Martins Coelho Poste ornamental curvo 479 1 479 

Presidente Ernesto Geisel Poste ornamental curvo 809 1 809 

Rita Vieira de Andrade Poste ornamental com duas pétalas  80 2 160 

Salgado Filho 
Poste convencional  56 1 56 

Poste ornamental curvo 5 1 5 

Tamandaré  
Poste convencional  200 1 200 

Poste ornamental com duas pétalas  17 3 51 

Três Barras 

Poste convencional  114 1 114 

Poste ornamental com duas pétalas  5 2 10 

Poste ornamental com quatro pétalas  2 4 8 

Total  6.013 124 13.519 

Fonte: SISEP. 
 

Tabela 17- Número de lâmpadas por tipologia e potência em Campo Grande – 2017 
Lâmpada Potência Quantidade 

Vapor de sódio 400 W 4.162 

Vapor de sódio 250 W 27.324 

Vapor de sódio 150 W 1.094 

Vapor de sódio 70 W 43.641 

Mista 160 W 101 

Metálica 250 W 296 

Mercúrio 250 W 760 

Fluorescente 100 W 04 

Fluorescente 30W 35 

Led 40 w 40 W 14.527 

Led 165 w 165 W 2.800 

Subtotal  94.744 

 

Postes convencionais ---------------------- 94.744 

Postes ornamentais-avenidas ---------------------- 13.208 

Postes parques e praças ---------------------- 4.392 

TOTAL  112.344 

Fonte: SISEP 
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OBSERVAÇÃO 
 
As tabelas apresentadas se referem a levantamentos estimativos realizados pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) e apresentam divergências 
de resultados quanto ao quantitativo de lâmpadas e tipologias existentes na área urbanizada 
de Campo Grande ao longo dos anos. 

 

A discrepância é justificada pela dinâmica da urbanização, e demonstra a necessidade 
de revisão do cadastro e a utilização de ferramentas de Georreferenciamento para otimização 
do controle dos pontos de IP e da logística de substituição e destinação final das luminárias.  
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ILUMINAÇAO PÚBLICA DE LED – CAMPO GRANDE - MS 

Em 2016, iniciou-se um programa de eficientização do parque de iluminação pública com a 
substituição e modernização das luminárias existentes para luminárias com tecnologia LED. 
Sendo assim, definiu-se a utilização de lâmpadas com as potências de 40W e 165W. 
 
Os critérios utilizados foram as características da via, ou seja, em avenidas e vias de maior 
fluxo foram adotadas luminárias com potência de 165W e em vias locais, luminárias com 
potência de 40W. 
 
Em 2017, a Prefeitura Municipal de Campo Grande recebeu a autorização para implantar as 
luminárias que se encontravam em seu almoxarifado. Assim, visando atender um maior 
número de contribuintes, escolheu-se a opção de instalação em algumas linhas de ônibus, 
em determinados bairros da cidade. 
 
Em janeiro de 2019, o município de Campo Grande tornou pública a realização de licitação 
para aquisição de luminárias de tecnologia LED visando a modernização, ampliação e 
eficiência energética do sistema de iluminação pública de ruas, praças e avenidas, sendo o 
quantitativo de: 11.250 unidades de 50W, 20.000 unidades de 120W e 15.000 unidades de 
150W. 
 
Para facilitar a padronização da iluminação pública, podemos classificar as luminárias de 
acordo com a hierarquização viária: 
  
 Luminárias de 50W: instaladas em via local, utilizando-se de postes e braços 

existentes, pertencentes à concessionária de energia local; 
 

 Luminárias de 120W: instaladas em via coletora e linhas de transporte coletivo, com 
inserção de pontos específicos onde necessário, com lâmpadas de 50W, com altura não 
superior a 6m (seis metros); 

 Luminárias de 150W: instaladas em via arterial, variando em número de acordo com a 
estrutura existente, ou ainda, com inserção de postes adicionais, até atingir a 
iluminância conforme normas pertinentes. 

  
Considerando a implantação das luminárias de LED pela área urbana, na tabela abaixo 
encontra-se a estimativa realizada pela SISEP do parque de iluminação pública de Campo 
Grande, bem como a implantação da iluminação por bairros e/ou vias de transporte coletivo. 

 

Tabela 18 - Luminárias LED instaladas - 2016 

Região Urbana Local Potência Quantidade 

Anhanduizinho Bairro Aero Rancho 165W 652 

Anhanduizinho Bairro Aero Rancho  40W 1.783 

Bandeira Bairro Moreninha 40W 359 

Bandeira Av. Bom Pastor 165W 79 

Centro Av. Eduardo Elias Zahran 165W 160 

Centro Av. Afonso Pena 165W 516 

Centro Av. Afonso Pena  40W 21 

Imbirussu Av. Crisantemos 165W 35 

Lagoa Coophavilla II  40W 457 

Lagoa Coophavilla II 165W 59 

Lagoa Av. Souto Maior 165W 56 

Prosa Bairro Noroeste 40W 76 

Total  4.253 

Fonte: SISEP 
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Tabela 19 - Luminárias LED instaladas – Linhas de ônibus - 2017 

Local Potência Quantidade Região Urbana 

Jardim Centro Oeste, Jardim das Meninas, 
Jardim Macapá, Los Angeles, Paulo Coelho 
Machado, Varandas do Campo 

 
40W 

 
1.146 

 
Anhanduizinho 

FONTE: SISEP 
 

Tabela 20 - Luminárias LED Instaladas – Linhas de Ônibus – Bairros/Parcelamentos - 2018 

Região 
Urbana 

Bairro/ Parcelamento Potência Quantidade 

Bandeira Cidade Morena, Jardim do Córrego, 
Moreninhas, Nova Capital, Paraíso do 
Lageado, Santa Felicidade 

40W 10.058 

Prosa Carandá, Estrela Dalva, Novos Estados, 
Noroeste, Mata do Jacinto 

165W 869 

Segredo Nova Lima * ** 

Total   10.927 
Fonte: SISEP 
OBS. * Dado não disponível 
          ** Dado não disponível 

 

Tabela 21 - Luminárias LED Instaladas – Linhas de Ônibus – 2019(¹) 

Região Urbana Local Potência Quantidade 

Prosa Jardim Noroeste * ** 

Segredo Av. São Nicolau, Santa Luzia  40w 1.001 

Total 1.001 

Fonte: SISEP  
OBS. * Dado não disponível 
          ** Dado não disponível 

(1) Até fev/2019 
 

TOTAL DE LUMINÁRIAS DE LED INSTALADAS             17.327 UN 

Após a implantação das luminárias, cabe ao poder público a verificação dos resultados 
obtidos, através da medição por luxímetro, eliminando, quando possível, os pontos escuros, 
ou ainda, reduzir a potência dos mesmos visando a economia de energia. 
 
Por conseguinte, a partir do estudo e implantação de medidas corretivas, o poder público 
deverá junto a concessionária de energia estabelecer novo consumo de energia.  
 
Deve-se ainda considerar a quantidade de descarte de lâmpadas de descarga, que contém 
produtos de alto poder de degradação ambiental, devendo o poder público fazer o estudo de 
reaproveitamento. 
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Figura 34 - Rede de iluminação pública com lâmpadas de LED em Campo Grande 

 
 

Fonte: SISEP. Elaboração: PLANURB. 
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SAÚDE E MEIO AMBIENTE - RECOMENDAÇÕES 
 

Além da importância da iluminação pública no aspecto segurança, devemos considerar a 
influência no aspecto biológico sobre a população humana e também sobre a fauna e a flora. 
O tipo de luz branca com temperatura de cor (K) elevada, tende a ser mais penetrante e emitir 
mais radiação UV. 
 
A figura abaixo apresenta os diversos comprimentos de onda ou frequências, nas quais 
determinam o tipo de sensação que nosso globo ocular terá em relação à cor da luz. Na 
classificação da luz visível, quanto mais predomina a cor azul, maior a emissão de UV. 
 
Figura 37 - Espectro eletromagnético 

 

 
 

Fonte: Instituto Newton C. Braga. 

 
Vários municípios brasileiros estão substituindo as antigas lâmpadas por luminárias LED. No 
entanto, apesar da maioria concordar com as inúmeras vantagens produzidas pela 
substituição, o grande desconhecimento por parte das prefeituras e empreiteiras - que em 
grande parte não possuem profissionais devidamente capacitados tecnicamente para ações 
desta magnitude - tem trazido problemas que tendem a piorar ao longo do tempo. 
 
Recentemente a Associação Médica Americana (AMA) divulgou um documento oficial 
recomendando a utilização de luminárias públicas de LED com temperaturas de cor no 
máximo 3.000K. De acordo com esse documento a utilização de luminárias de LED com 
temperaturas superiores podem representar severos problemas à saúde, danos à retina, além 
de impactos negativos no ciclo circadiano. 
 
No tocante ao meio ambiente, além da escolha correta da temperatura de cor, devemos 
observar ainda o descarte de materiais nocivos, principalmente o mercúrio, que está presente 
em quase todas as lâmpadas utilizadas até os dias atuais. Sabe-se comprovadamente que a 
contaminação por mercúrio é altamente prejudicial à saúde, podendo inclusive levar o 
indivíduo ao óbito. Evidentemente, a contaminação do solo (por exemplo, se descartado em 
aterro sanitário) afeta todo o bioma, principalmente a fauna local. 
 
Portanto, a transformação dos locais onde não são contemplados com iluminação pública, e 
ainda, locais com iluminação pública deficiente, deverão ocorrer de forma gradativa. As 
luminárias com vapor de sódio de alta pressão (VSAP) remanejadas dos logradouros, 
contemplados com tecnologia LED, poderão ser aplicadas em áreas residenciais com poucos 
comércios. Já em locais estritamente comerciais, poderão ser instalados os LED’s, 
diferenciando as temperaturas de cor (K), de forma que os usuários ou turistas possam 
identificar a importância da via, de acordo com a intensidade da iluminação. 
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PLANO DE DESCARTE DE LÂMPADAS - RECOMENDAÇÕES 
 
Figura 38 - Esquematização da logística reversa 

 

 
 

Fonte: Silcon Ambiental. 

 
Segundo o inciso V do art. 33 da Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os 
comerciantes de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista, 
portadoras de volumes de mercúrio, deverão estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa visando a sustentabilidade. 
 

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
de:  
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as 
regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, SNVS e 
SUASA, ou em normas técnicas;  
II - pilhas e baterias;  
III - pneus;  
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

 
Logística reversa consiste no descarte adequado de lâmpadas de pós-consumo, 
reconduzindo-as ao ciclo produtivo, seja através da reciclagem ou da reutilização, que para 
DÍAZ et al. (2004), é um processo aplicado ao gerenciamento de fluxo de produtos ou partes 
de produtos, desde seu ponto de consumo até a manufatura onde poderá ser reciclado, 
remanufaturado ou eliminado. 
 
A PNRS determina a logística reversa como instrumento fundamental previsto em lei para que 
empresas contribuam com a responsabilidade compartilhada do retorno dos produtos após o 
uso pelo consumidor. 
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Tendo em vista a presença do mercúrio, substância que além de causar danos ao meio 
ambiente, também pode ocasionar efeitos adversos em consequência de sua interação com 
o organismo humano, seja por via cutânea, inalação ou ingestão, podendo desencadear dores 
de estômago, diarreia, tremores, depressão, ansiedade, sangramento de gengivas, insônia, 
fraqueza muscular, falhas na concentração e até levar o indivíduo ao óbito (BRASIL; SIMÕES; 
ADISSI; RODRIGUES, 2011). 
 
Conforme a NBR 10004/2004 - Resíduos sólidos - Classificação no Anexo A - Resíduos 
perigosos de fontes não específicas, a lâmpada com vapor de mercúrio após o uso classifica-
se como resíduo perigoso e tóxico, código de identificação F044. 
 
Ainda, segundo a Associação Brasileira da Indústria da Iluminação (2001), lâmpadas de vapor 
de sódio, com potência de 70W a 1000W, carregam consigo a quantidade média de 0,019g 
de mercúrio. Já a lâmpada fluorescente tubular, com potência de 15W a 110W, contém, 
segundo ZANICHELI et al. (2004), 0,015g de mercúrio. 
 
As etapas recomendadas ao processo de logística reversa das lâmpadas de iluminação 
pública visando evitar a contaminação por mercúrio são as seguintes: 
 

I. coleta de lâmpadas queimadas nas vias; 
II. manuseio, movimentação; 
III. armazenamento e transporte na geradora do resíduo; 
IV. manuseio, movimentação e; 
V. armazenamento na central de descontaminação. 

 
O método de descontaminação pode ser realizado por uma máquina importada denominada 
Bulb Eater, onde ocorre um processo de moagem simples, que utiliza um sistema de exaustão 
e um filtro de carvão ativado para capturar o vapor, que contém mercúrio, contido nas 
lâmpadas. A eficiência desse sistema é de 98,9% no controle dos vapores, segundo o 
fabricante. 
 
Foi firmado, em 27 de novembro de 2014, um acordo setorial a fim de regulamentar a 
implantação do sistema de logística reversa de abrangência nacional de lâmpadas de 
descarga em baixa ou alta pressão que contenham mercúrio, tais como, fluorescentes 
compactas e tubulares, de luz mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico e 
lâmpadas de aplicação especial, com fulcro no artigo 33, V da Lei Federal n. 12.305/2010 
(PNRS). 
 
Segundo o artigo 3º, inciso IV da PNRS - acordo setorial significa “ato de natureza contratual 
firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, 
tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 
produto”. 
 
A princípio, o acordo trata apenas de gerador domiciliar de resíduos, entretanto, estabelece-
se a possibilidade de inclusão de geradores não domiciliares desde que cumpram alguns 
requisitos. Todavia, a logística reversa de lâmpadas descartadas da iluminação pública requer 
uma grande estrutura para atender a enorme quantidade de lâmpadas a serem reaproveitadas 
ou rejeitadas, o que significa que poderá ser compartilhada a rede não domiciliar desde que 
sejam realizadas adequações ao atendimento do grande volume gerado pela rede pública de 
energia elétrica. 
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RECOMENDAÇÔES 

Após as considerações citadas nos capítulos anteriores, constata-se que é de suma importância 
considerarmos as medições em logradouros já contemplados com a tecnologia LED.  

O Poder Público Municipal, através da coordenação da SISEP, instalou em variadas regiões e 
em variados logradouros de Campo Grande luminárias LED, sendo, portanto, possível a coleta 
de dados luminotécnicos para a implantação de novos equipamentos, baseando-se nos 
resultados obtidos. Portanto é primordial que as medições sejam executadas com critérios 
rigorosos, para que o estudo apresente resultados no mínimo condizentes com as 
recomendações apresentadas pelas normas técnicas, descritas ao longo deste Plano. 

As especificações de diferentes luminárias faz-se necessária para definição dos equipamentos 
a utilizar em cada logradouro, dependendo da largura da via, importância no cenário da cidade, 
altura de montagem, etc. 

Portanto este plano privilegiará locais de maior utilização pelo público, tais como pontos do 
transporte público, rotas principais de acesso às escolas, postos de saúde e principais serviços 
públicos, de acordo com o cadastro fornecido pela Secretaria Municipal competente. 

A correta medição para a classificação das vias (V1, V2, V3, V4 e V5), deverá ser referenciada 
sempre ao movimento máximo, descartando o médio e o mínimo. O mesmo vale para 
classificação do movimento de pedestres (P1, P2, P3 e P4).  

Os dados do logradouro já contemplados com a tecnologia LED, serão aplicados nas demais 
localidades da cidade, distribuídos de acordo com as recomendações deste texto, tentando não 
só atender o quesito iluminância, mas também atendendo os condutores de veículos e 
principalmente aos pedestres, que se locomovem até os transportes públicos, por vezes correndo 
grande risco.  

Para que isso seja possível, foi elaborada uma planilha para medição, onde o técnico terá 
orientações para uma medição responsável que descreva o desempenho da iluminação 
existente. 

 

Planilha de Medição 
 

Na figura 43 consta modelo de planilha de medição de intensidade luminosa, com croquis 
anotando os pontos de medição, largura da pista de rolamento, largura das calçadas lado poste 
e contra, altura de montagem das luminárias, inclinação da luminária, tipo da lâmpada existente, 
comprimento dos braços, inclinação dos braços (horizontal, 30º, 45º, 60º, etc.), tipo de poste (se 
da rede de energia ou ornamental). No centro da calçada, ainda deve-se medir, através do 
luxímetro, a iluminância vertical a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) do piso. 

Locais de medição 
 

Como temos exemplos de instalação nas categorias V1 até V5, recomendamos que sejam 
executadas medições em cada uma das categorias, incluindo as calçadas de P1 a P4. 

As medições deverão ser executadas preferencialmente em locais sem arborização, pois o que 
se quer medir é o desempenho de cada luminária instalada, sendo o sombreamento, um estudo 
pontual executado após as instalações. 
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Processo de definição para implantação de luminárias 

 

Após o cruzamento do desempenho das luminárias existentes com a hierarquização viária, será 
feita a recomendação da luminária, em cada categoria de uso dos logradouros, incluindo o 
equilíbrio de acordo com o zoneamento da cidade. 

 

Manutenção preventiva e corretiva 

 

Conforme a Companhia Paranaense de Energia (COMPANHIA PARANAENSE DE 
ENERGIA, 2018), alguns procedimentos básicos devem ser adotados para melhorar a 
qualidade de um sistema de iluminação pública e torná-lo mais eficiente do ponto de vista 
energético, quais sejam: 
 

a) elaborar croqui com a localização dos pontos de iluminação pública que serão 
eficientizados, com o nome das vias, das praças, jardins, parques, quadras 
esportivas, terminais de ônibus, ciclovias, monumentos e espaços públicos nos 
quais pertencerem, com distâncias e escala bem definidas; 
 

b) características físicas, históricas e de uso do local, descrevendo o tipo de 
iluminação que se refere (vias públicas, espaços públicos, especial, de destaque ou 
ornamental); 

 

c) arranjo das luminárias, evidenciando a disposição das mesmas nos espaços 
públicos; 

 

d) características luminotécnicas do sistema existente e do sistema eficiente proposto, 
apresentando as justificativas técnicas que comprovam as melhorias e vantagens 
obtidas com o emprego do novo sistema proposto, conforme descritivo a seguir: 

 
 Caracterização do sistema atual: tipo e modelo de lâmpadas e de luminárias 

existentes, características e especificações técnicas detalhadas. Dados mínimos: fluxo 
luminoso, eficiência luminosa, temperatura de cor, índice de reprodução de cor, vida 
média, potência, distorção harmônica, fator de potência; 

 
 Caracterização do sistema novo proposto: tipo e modelo de lâmpadas e de luminárias 

novas e eficientes, características, especificações técnicas detalhadas e cotação. 
Dados mínimos: fluxo luminoso, eficiência luminosa, temperatura de cor, índice de 
reprodução de cor, vida útil, potência, distorção harmônica, fator de potência, índice 
de proteção, garantia do fabricante. Descrever e especificar tecnicamente os demais 
equipamentos (relés, reatores, economizadores, braços, luminárias, cabos, elementos 
de fixação etc.). Poderão ainda ser considerados sistemas com telegestão e 
equipamentos dimerizáveis que adaptam o fluxo luminoso à luminosidade ambiente, 
reduzindo o consumo. 

 
e) para as vias com tráfego de veículos motorizados, identificar também: 

 
 Classificação da via: urbanas (local, trânsito rápido, arterial e coletora) ou rurais; 
 Arranjo das luminárias: unilateral, bilateral, alternado ou com canteiro central; 
 Distâncias: altura de montagem, largura da via, largura do calçamento e 

espaçamento entre postes; 
 Cálculos luminotécnicos: apresentando níveis de iluminância e uniformidade; 
 Identificar o atendimento do sistema proposto aos níveis mínimos necessários à 

iluminação de vias públicas, de acordo com a norma NBR 5101 vigente. 
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Toda a iluminação deve considerar o modo como as pessoas se movimentam num 
determinado espaço. Em áreas urbanas, alguns dos requisitos para a iluminação de 
pedestres são: circulação segura, orientação visual, conforto visual, reconhecimento 
facial e prevenção do crime (BORRALHO,2012). 
 

f) Substituição de lâmpadas 
 
Em algumas situações, a simples substituição das lâmpadas ineficientes por lâmpadas mais 
eficientes, quando se utilizam as mesmas luminárias, proporciona melhor iluminação, com 
redução dos gastos com energia elétrica e manutenção. Nesse caso, obrigatoriamente, deve 
haver compatibilidade entre a luminária existente com a nova lâmpada proposta (os catálogos 
de fabricantes disponibilizam essa informação). 
 
Em outras situações é recomendada a substituição de todo o conjunto ótico, ou seja, além da 
lâmpada deve ser trocada também a luminária, para obter-se um melhor desempenho do 
resultado da troca. 
 
Após definir a melhor alternativa a ser adotada na substituição, além de atender a todas as 
condições estabelecidas nas normas técnicas brasileiras vigentes, aplicáveis à iluminação 
pública, o projeto de eficientização deve ser analisado sob dois pontos de vista: análise técnica 
e análise econômica. 
 
Recordando que a aplicação da eficiência energética no sistema de iluminação pública tem 
como perspectiva o menor consumo de energia elétrica, mantendo-se o nível de qualidade na 
prestação do serviço, ou seja, um sistema de iluminação mais eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PLANO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPO GRANDE 

 

 Página 60 

 

CLASSES DE ILUMINAÇÃO PARA CADA TIPO DE VIA DO TRÁFEGO 
MOTORIZADO 
 

V1 – VIAS DE TRÁFEGO INTENSO  

 
As vias classificadas como V1 devem se localizar nas vias de trânsito rápido e nas vias 
arteriais de tráfego intenso (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 
5101/2012). 
No caso da cidade de Campo Grande, as V1 são definidas pelas vias arteriais principais, as 
quais, delimitam e interligam as regiões urbanas (Norte-Sul ou Leste-Oeste). 
 

V2 – VIAS DE TRÁFEGO INTENSO/MÉDIO 

 
As vias classificadas como V2 devem se localizar nas vias arteriais de trânsito médio e as vias 
coletoras de tráfego intenso (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 
5101/2012). 
As vias V2 são determinadas como as vias de transporte coletivo, caracterizadas pelo alto 
fluxo viário e populacional, além de se distribuírem por todo o território urbano. Além disso, as 
vias que circundam os equipamentos comunitários de saúde e educação.  
 
 

V3 – VIAS DE TRÁFEGO MÉDIO 

 
As vias classificadas como V3 devem se localizar nas vias coletoras de tráfego médio 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 5101/2012). 
As V3 são as vias que circundam as centralidades definidas pelo Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande. E algumas vias determinadas pela 
equipe técnica da SISEP na Região Central da cidade.  
 

V4 – VIAS DE TRÁFEGO MÉDIO/LEVE 

 
As vias classificadas como V4 devem se localizar nas vias coletoras de tráfego leve e nas vias 
locais de tráfego médio (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 
5101/2012). 
As V4 são as vias que circundam as praças e parques, ou seja, áreas de lazer de uso público. 
 

V5 – VIAS DE TRÁFEGO LEVE 

 
As vias classificadas como V5 devem se localizar nas vias locais de tráfego leve 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 5101/2012). 
 
As V5 são todas as vias de trânsito leve da cidade, ou seja, praticamente 80% das vias dos 
loteamentos, praticamente todas as vias de uso residencial predominante. 
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CLASSES DE ILUMINAÇÃO PARA CADA TIPO DE VIA DE TRÁFEGO DE 
PEDESTRES  
 

P1 – VIAS DE TRÁFEGO INTENSO  

 
As vias classificadas como P1 são as vias de uso noturno intenso por pedestres, como 
calçadões e passeios de zonas comerciais. 

P2 – VIAS DE GRANDE TRÁFEGO  

 
As vias classificadas como P2 são as vias de grande tráfego noturno por pedestres, como 
passeios de avenidas, praças e áreas de lazer. 

P3 – VIAS DE TRÁFEGO MODERADO  

 
As vias classificadas como P3 são as vias de uso noturno moderado por pedestres, como 
passeios e acostamentos. 

P4 – VIAS DE POUCO TRÁFEGO  

 
As vias classificadas como P4 são as vias de pouco tráfego noturno por pedestres, como 
passeios de bairros residenciais. 
 

Classificação quanto à Hierarquia Viária 
 

Vias de trânsito rápido –  são vias caracterizadas por acessos especiais, com trânsito livre, 
sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de 
pedestres em nível. A velocidade máxima permitida é de 80 km/h. 
 
Via Arterial (VA) – aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por 
semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando 
o trânsito entre as regiões da cidade. A velocidade máxima permitida é de 60 km/h. 
 
Via Coletora (VC) – aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade 
de entrar ou sair das vias arteriais, possibilitando o deslocamento dentro das regiões da 
cidade. A velocidade máxima permitida é de 40 km/h. 
 
Via Local (VL) – aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada 
apenas ao acesso local ou a áreas restritas. A velocidade máxima permitida é de 30 km/h. 
Os Incisos I, II e III do Art. 18 da LOUOS estabelecem larguras mínimas das faixas de domínio 
das vias, a seguir apresentadas. 
 

I - Via Arterial - Tipo 1 (VA1) – 33 m (trinta e três metros) de testada a testada, sendo 3 m 
(três metros) para cada faixa de estacionamento, 7 m (sete metros) para cada pista, esquerda 
e direita, e 4 m (quatro metros) para o canteiro central, 3 m (três metros) para cada passeio e 
3 m (três metros) para ciclovia; (Redação dada pela Lei Complementar n. 107, de 21 de 
dezembro de 2007) 
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Figura 39 - Perfil esquemático de via arterial de 33 m  
 

 
Fonte: Elaboração/PLANURB                                                                                                            

II - Via Arterial - Tipo 2 (VA2) – 23 m (vinte e três metros) de testada a testada, sendo 3 m 
(três metros) para cada faixa de estacionamento, 3,50 m (três vírgula cinco metros) para cada 
pista, esquerda e direita, e 4 m (quatro metros) para o canteiro central, 3 m (três metros) para 
cada passeio; (Redação dada pela Lei Complementar n. 107, de 21 de dezembro de 2007) 
 

Figura 40 - Perfil esquemático de via arterial de 23 m    

 
Fonte: Elaboração/PLANURB                                        
 

III - Via Coletora (VC) – 18 m (dezoito metros) de testada a testada, sendo 2,5 m (dois metros 
e cinquenta centímetros) para cada faixa de estacionamento e 3,5 m (três metros e cinquenta 
centímetros) para cada pista, esquerda e direita, 3 m (três metros) para cada passeio;  
 
Figura 41 - Perfil esquemático de via coletora de 18 m                          
 

 
Fonte: Elaboração/PLANURB 
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IV - Via Local (VL) – 13 m (treze metros) de testada a testada, sendo 3,50 m (três metros e 
cinquenta centímetros) para cada pista, esquerda e direita, 3 m (três metros) para cada 
passeio. (NR) (Redação dada pela Lei Complementar n. 107, de 21 de dezembro de 2007)  
 

Figura 42 - Perfil esquemático de via local de 13 m      
 

 
                               Fonte: Elaboração/PLANURB 
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MEDIÇÃO LUMINOTÉCNICA SIMPLIFICADA: METODOLOGIA UTILIZADA 
 

Considerando a classificação de iluminação para cada tipo de via de tráfego motorizado, 
instituiu-se uma subcategorização para avaliar os índices luminotécnicos identificados na 
malha urbana de Campo Grande, a partir da disposição do posteamento.  

 
A referida metodologia realiza o cruzamento dos seguintes dados: largura das vias, hierarquia 
viária, altura e disposição dos postes, tipo e angulação dos braços, tipo de luminária, tipo e 
potência das lâmpadas com os resultados obtidos nas medições luminotécnicas, verificando 
assim se os números estão coerentes com a normatização técnica aplicada (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 5101/2012). 
 

Categorias por disposição do posteamento e/ou braço de IP: 
 
Tipo A – refere-se à disposição de postes unilateralmente à via ou apenas no canteiro. 
 

Tipo B – refere-se à disposição de postes bilateralmente à via ou localizado no canteiro com 
dois braços em direções opostas. 

 

Tipo C – refere-se à disposição de postes tanto bilateralmente à via quanto no canteiro central. 

A categorização acima descrita serve de parâmetro para identificar nas medições 
luminotécnicas os diferentes “modelos de vias” a serem replicados na cidade inteira, 
ponderando que a eficiência idealizada depende de diversos fatores, os quais, encontram-se 
listados no capítulo de Recomendações a serem seguidas durante a compra, instalação e 
manutenção do conjunto luminotécnico de Iluminação Pública de Campo Grande - MS.   

Figura 43 – Modelo de fichas preenchidas da medição luminotécnica simplificada 
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A medição simplificada de IP propriamente dita representa a medição longitudinal e 
transversal de determinado logradouro público, levando-se em conta os pontos levantados no 
eixo central da(s) pista(s) de veículos, das calçadas, e/ou do canteiro central, além do ponto 
focal entre postes (ponto transversal). 

 
Os levantamentos de eficiência luminotécnica de IP realizados consideraram o “estudo do 
melhor caso”, ou seja, pontos de iluminação pública instalados em área sem interferência 
(arbórea, construtiva, etc) nas vias classificadas de V1 a V5. 

 
Tabela 22 - Esquematização da tipologia de vias de acordo com a classificação 
luminotécnica a partir da medição simplificada realizada 

Classificação 

iluminação da 

via 

Lux 

(ABNT) 

Iluminância 

da via de 

veículos 1 

Iluminância 

da via de 

veículos 2 

Iluminância 

da calçada 

1 

Iluminância 

da calçada 

2 

Iluminância 

canteiro* 

Tipo de 

Lâmpada 

(medição) 

V1 (Tipo A) 30 29,8 lux 27,9 lux 26,0 lux 24,1 lux 45,4 lux LED – 165 

W 

V1 (Tipo B) 30 21,0 lux 74,3 lux 34,1 lux 32,1 lux 12,8 lux VS – 250 W 

V1 (Tipo C) 30 29,0 lux  22,4 lux  35,7 lux LED – 165 

W 

V2 (Tipo A) 20 27,0 lux ------------ 36,4 lux 13,72 lux ------------ LED – 150 

W 

V3 (Tipo A) 15 89,1 lux ------------ 46,7 lux 9,05 lux ------------ VS – 400 W 

V4 (Tipo A) 10 7,58 lux ------------ 4,85 lux 4,45 lux ------------ VS – 250 W 

V4 (Tipo B) 10 7,14 lux 6,28 lux 9,05 lux 5,74 lux 3,80 lux VS – 250 W 

V5  5 13,58 lux ------------ 11,28 lux 9,84 lux ------------ LED – 50 W 

Tipo A – Iluminação de um lado da via ou canteiro 
Tipo B – Iluminação dos dois lados da via 
Tipo C – Iluminação dos dois lados da via e canteiro central 

 

 

Obs: os valores acima relacionados devem-se a pontos de medição SIMPLIFICADA, localizados em condições 

favoráveis, por exemplo, livre de arborização e outras interferências, tal como pintura e iluminação da fachada. As 
fichas dos levantamentos encontram-se em apêndice neste trabalho. 
Fonte:  Planurb 

 
 
As vias levantadas foram selecionadas a partir da classificação luminotécnica designada pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP, a qual, encontra-se 
espacializada no Mapa de Classificação de iluminação para cada tipo de via do tráfego 
motorizado. 

Reiterando que a normatização estabelece os valores médios a serem respeitados para uma 
iluminância eficiente de acordo com a classificação de cada via de tráfego motorizado.  
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PROPOSTAS - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CAMPO GRANDE  

Visando a melhoria da rede existente e a previsão futura de ampliação de Iluminação Pública 
abaixo encontram-se listadas as propostas recomendadas para se alcançar a eficiência do 
sistema. 
 
I. Cadastro georreferenciado da rede de Iluminação Pública 

 
Cadastro dos pontos de iluminação instalados nas vias de veículos e pedestres, nas praças 

e espaços públicos com informação do tipo e potência da lâmpada, luminária, braço, altura do 

poste; nome do local, bairro, parcelamento e localização geográfica no sistema de projeção 

adequado. 

II. Substituição e/ou expansão da rede de IP 
 

Considerando a substituição de lâmpadas de vapor de sódio e/ou mercúrio por LED na área 

urbana de Campo Grande, sugere-se o remanejamento das lâmpadas em bom estado de 

conservação e funcionamento para as regiões periféricas, onde as mesmas poderão ser 

instaladas, a partir de adaptações nos postes de energia elétrica existentes nos 

parcelamentos. Analisando também a potência dessas lâmpadas para não haver poluição 

luminosa, ou seja, deve-se respeitar a classificação viária. 

 
 
 
III. Manutenção da Iluminação Pública 
 

Plano de manutenção do conjunto de equipamentos que compõem a Iluminação Pública, ou 

seja, desde a limpeza do envoltório da luminária até a substituição das lâmpadas queimadas. 

De forma planejada – mensal, trimestral, semestral e anual, além da emergencial, considerando 

ainda a localização da rede – por região urbana, bairro e/ou parcelamento. 

 

 

IV Arborização Urbana 
 

Plano de Poda preventiva na arborização urbana da concessionaria de energia elétrica em 

conjunto com o órgão competente municipal, visando garantir maior eficiência na Iluminação 

Pública. O referido plano de poda deve ser realizado em todo o território urbano, de forma 

periódica e organizada, além é claro, da poda emergencial.  
 

Recomendações: disposição das luminárias de IP 
 

 

V. Disposição das luminárias de IP 
 
A disposição e quantidade das luminárias depende do resultado fotométrico pretendido para 

cada local, por exemplo, ciclovia, passeio, logradouro com arborização etc.   
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Figura 44 - Arranjo de luminárias na iluminação pública 
 

 

 
 

Fonte: http://totallight.com.br/wp-content/uploads/2015/06/poste-teleconico.jpg 
 

 

VI Tipos de postes ornamentais e altura ideal conforme a norma técnica 
 

A altura dos postes varia de acordo com o espaçamento entre eles, ou seja, depende da 

urbanização existente. 

 
 

Figura 45 - Posteação unilateral 

Fonte: CEMIG – Projeto de Iluminação Pública 

 

 

 

 

http://totallight.com.br/wp-content/uploads/2015/06/poste-teleconico.jpg
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Figura 35 - Posteação bilateral alternada 

  

 
.  

Fonte: CEMIG – Projeto de Iluminação Pública 

 

 

Figura 36 - Posteação bilateral frente a frente 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CEMIG – Projeto de Iluminação Pública 

 

Figura 37 - Posteação no canteiro central 
 

 

 

 
 

 

 

                

 

 

 

Fonte: CEMIG – Projeto de Iluminação Pública 

 

 
 

VII -Instalação dos braços de IP 

a) Mudança na angulação do braço de determinados postes de IP identificados nas vias e 

espaços livres de uso público, que não atendem ao grau de iluminância desejado; 

b) Uniformizar a altura e angulação dos braços de IP, principalmente, nas vias contempladas 

a receberem as luminárias de LED; 

c) Quando ocorrer a troca dos braços de IP, deve existir um programa para seu 

reaproveitamento, através da realocação em postes sem iluminação com as devidas 

adequações, gerando assim uma ação sustentável da gestão pública. 
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VIII Abrigos de transporte coletivo 

 

a) Instalação de LED com célula fotovoltaica na cobertura de abrigos de transporte 

coletivo, considerando que tais locais se caracterizam pela grande concentração de 

pessoas no período noturno e carecem de iluminação eficiente que garanta a segurança 

de seus usuários; 

 

b) Deve-se prever a poda preventiva constante na arborização próxima aos abrigos de 

ônibus, considerando que prejudica a eficiência da Iluminação Pública  

 

 

 
IX - Classificação viária conforme as normas de IP: 

 

a) As vias classificadas como V1 e V2, definidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Serviços Públicos – SISEP, devem ter prioridade na substituição do vapor de sódio por 

LED, considerando que tais vias possuem fluxo intenso de veículos e pedestres, e em 

sua maioria são vias de transporte coletivo; 

b) Prioritariamente as vias V1 devem receber as lâmpadas de LED com potência máxima 

de 150 W e as classificadas como vias V2 receberão as lâmpadas de LED com potência 

máxima de 100-120 W. 

 
 

 

X - I Aquisição de luminárias 
 

 Para se estipular o tipo de iluminação desejada para a cidade de Campo Grande – MS, 
devemos novamente fixar e analisar alguns conceitos para que possamos efetivamente 
compreender que uma iluminação eficiente não depende somente da potência da luminária 
que se quer instalar. Tais considerações devem ser previstas na aquisição de futuras 
luminárias, além das já adquiridas. 
   

Fator de potência: é a relação entre potência ativa e a potência aparente, onde indica quanto 
da potência solicitada é transformada em trabalho, ou seja, no caso da iluminação, a 
quantidade transformada em fluxo luminoso. Vale ressaltar que quanto menor o fator menor 
é a eficiência energética do conjunto. A ANEEL estipula o mínimo de 0,92 para este fator. 

 

Ângulo de abertura: é a capacidade da luminária em difundir o fluxo luminoso, 
uniformemente ao redor de sua instalação. Esta capacidade poderá ser observada claramente 
através da curva isolux inerente da luminária. Portanto é de suma importância conhecermos 
a curva da luminária para que possamos inserir a mesma onde a distância entre elas está 
predeterminada pelo posteamento da rede de energia. 
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Figura 38 - Desenho esquemático de ângulo de abertura de luminária 
 
 

Fonte: elaboração/PLANURB 
 

- Driver da luminária: é um equipamento eletroeletrônico onde se concentra todos os 
comandos para o acendimento dos LED’s onde o controle eficaz da temperatura de junção. 
Portanto o dissipador de calor escolhido se torna crucial para a vida útil do equipamento. Um 
dos componentes que determina a vida útil do driver é o capacitor eletrolítico, que entre outras 
funções tem a de melhorar o fator de potência.  

Este elemento tem a vida útil definida grandemente pela temperatura de operação e 
decresce rapidamente pelo aumento da temperatura. Não são raros os casos de capacitor 
perder a eficiência e a luminária continuar em funcionamento, desta vez com baixa eficiência 
uma vez que a correção do fator de potência está inoperante, consumindo energia não 
transformada em iluminância. Este equipamento, no caso em específico de Campo Grande, 
deve promover uma retificação de tensão considerando as condições locais de amplitude na 
variação da tensão fornecida nos pontos de iluminação pela concessionária de distribuição de 
energia. 

 
 

- Uniformidade: é a relação das iluminâncias mínima e média, é uma relação que 
também depende da luminária, não só a distância entre elas. Podemos observar que mesmo 
a emissão do fluxo seja semelhante, a qualidade do produto final é determinante para a melhor 
distribuição. 

 
- Índice de Reprodução de Cor (IRC): talvez seja o ponto mais vantajoso da tecnologia 

LED além da eficiência energética, considerando o IRC da luz do dia 1,0, normalmente 
atingimos índices acima de 0,7 o que considerado com vapor de sódio com índice de 
aproximadamente 0,4 é considerado excelente. 
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- Temperatura de cor: apesar de ser designado como “temperatura” ela não indica 
temperatura em graus Celsius de um determinado material ou ambiente, e sim a sensação de 
ambiente mais excitante, próprio para trabalho (5000K), e mais propício para descanso, 
abaixo de (2000K), ou seja, quanto mais alta a temperatura mais azul e baixa se torna 
vermelha ou alaranjada. 

 

- Altura de Montagem: é a altura do plano de trabalho (neste caso o piso) até a 
luminária, o que determina também a distribuição do fluxo. 

 

- Tipos de braços: são vários tipos de braços possíveis, normalmente usa-se também 
como artifício para regular a altura de montagem, quando a altura já está pré-determinada 
pelos postes de energia e também para um melhor foco na pista de rodagem. 

 
Figura 50 - Desenho esquemático de braço de IP 

 
- Grau de Proteção: como 

a luminária abriga circuitos 
eletrônicos sensíveis, deve ter 
no mínimo grau IP66, que 
garante a impermeabilidade até 
de jatos fortes de água. 

 

 
- Ofuscamento: condição 

da visão na qual há um 
desconforto ou uma redução da 
capacidade de distinguir 
detalhes ou objetos, devido a 
uma distribuição desfavorável 
das intensidades luminosas ou 
contraste excessivo. 

 
 

- Dimerização: redução gradual e controlada do nível de iluminância através de 
equipamentos pré-programados ou com gerenciamento remoto. 

 
Recordadas as definições a serem respeitadas na Iluminação Pública de Campo 

Grande, a seguir listamos as recomendações para as luminárias LED a serem instaladas em 
cada tipificação de logradouros, conforme classificação anterior, tomando como exemplo a 
eficiência encontrada nos levantamentos realizados nos horários de máxima emissão de fluxo 
dos elementos LED e lâmpadas vapor de sódio.  

 
Vale ressaltar ainda que as medições executadas, foram realizadas de maneira 

simplificada, escolhendo os pontos críticos para a medição, não detalhadas a ponto de se ter 
ideia da curva isolux de cada luminária. 

 

Voltamos a ressaltar que na maioria das vezes as luminárias são instaladas 
aproveitando os postes da rede de energia, e, portanto, na maioria dos casos não apresentam 
altura suficiente para uma iluminação ideal, principalmente no tocante à uniformidade, como 
forma de compensar as distorções, sugere-se também a substituição dos braços e suportes 
de luminárias para a uniformização do sistema IP e melhoria na distribuição do fluxo luminoso. 
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DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE ILUMINAMENTO RECOMENDADO PELA NBR – 5101/2012 – 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ABNT 
 

- V1 do TIPO A: Iluminância média de 30lux, com luminárias unilaterais ou em canteiro 
central, por exemplo Av. Afonso Pena (exceto trecho compreendido entre a Av. Calógeras e 
a Rua José Antônio): 

 
- Luminária: LED com potência máxima de 150W, em poste telecônico de 19,00 m 

(existente), 6 pétalas; 
- Suporte para luminárias reaproveitadas; 
- Temperatura de cor: 5.000 K; 
- Fluxo Luminoso: maior ou igual a 17.000 lm(150W) - maior ou igual a 5.600 lm (50W); 
- Iluminação auxiliar: em ciclovia LED com potência máxima de 50W/4000K, poste 

Hmáx - 4,00 m. 
 

Esta configuração deverá ser utilizada nas principais vias de acesso à Campo Grande, 
onde foram implantados os superpostes: Av. Afonso Pena, Av. Gury Marques, Av. Cônsul 
Assaf Trad, Av. Gunter Hans, Av. Duque de Caxias e Av. João Arinos. 

 

- Luminária: LED com potência máxima de 150W/4000K, em poste da rede de energia; 
- Fluxo Luminoso: maior ou igual a 17.000 lm; 
- Braço: longo de 3,00 m com angulação de 30° a ser substituída; 
 

Esta configuração deverá ser utilizada em vias classificadas como V1, com postes 
existentes configuração unilateral, ex. Av. Tamandaré, Av. Calógeras, etc. 

 
 
- V1 do TIPO B: Iluminância média de 30lux, com luminárias em ambos os lados da via, 

por ex. Av. Guaicurus: 
 

- Luminária: LED com potência máxima de 150W/4000K, em poste da rede de energia; 
- Fluxo Luminoso: maior ou igual a 17.000 lm; 
- Braços: com inclinação de 30°, longo de 3,00 m. 
 
- V1 do TIPO C: Iluminância média de 30lux, compõem principalmente a V1 do tipo A, 

com vias laterais, por exemplo a Av. Gury Marques. 
 

- Luminária: com potência máxima de 120W/4000K, em poste da rede de energia; 
- Fluxo Luminoso: maior ou igual a 12.000 lm; 
- Braço: com inclinação de 30°, longo de 3,00 m. 
 
- V2 do TIPO A: Iluminância média de 20lux, com canteiro central sem aproveitamento 

para a iluminação pública, por exemplo Av. Graça Aranha: 
 

- Luminária: com potência máxima de 150W/4000K, em poste com braço duplo de 10,00 m 
no canteiro central; 

- Fluxo Luminoso: maior ou igual a 17.000 lm; 
- Afastamento entre postes: de máximo 30,00 m; 
- Ângulo de abertura: transversal mínima de 120°. 
 
- V2 do TIPO B: Iluminância média de 20lux com luminárias bilaterais em rede de 

energia, por exemplo Av. Amaro Castro Lima, com braço auxiliar para ciclovia: 
 
- Luminária: com potência máxima 120W/4000K  
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- Fluxo Luminoso: maior ou igual a 12.000 lm (120W) - maior ou igual a 5.600 lm (50W) 
- Auxiliar: de 50W/4000K; 
- Braço: longo de 3,00 m do lado rede de energia com luminária com potência máxima 

de 120W/4000K. 
 
- V3: Todas as vias que circundam as centralidades e algumas vias determinadas pela 

SISEP na Região Central da cidade, conforme mapa anexo: 
 
- Luminárias: com potência máxima de 120W/4000K; 
- Fluxo Luminoso: maior ou igual a 12.000 lm  
- Braço: longo de 3,00 m com inclinação de 30°; 
- Ângulo: de abertura transversal mínima de 120°. 
 
- V4: Todas as vias que circundam praças e parques, conforme mapa anexo: 
 
- Luminárias: com potência máxima de 120W/3000K; 
- Fluxo Luminoso: maior ou igual a 12.000 lm 
- Braço: longo de 3,00 m com inclinação de 30°; 
- Ângulo: de abertura transversal mínima de 30°. 
 
- V5: Vias locais com diversas larguras, devendo o foco controlado também pelo 

comprimento dos braços, porém padronizados ao longo da via: 
 
- Luminárias: com potência máxima de 50W/3000K; 
- Fluxo Luminoso: maior ou igual a 5.600 lm (50W); 
- Braços: médios ou longos com inclinação de 30°; 
- Ângulo: de abertura transversal de no mínimo 120°. 
 
- Vias no entorno de Parques Lineares e Reservas Ambientais: em vias do entorno 

de Parque Lineares e reservas ambientais, não poderão ser utilizados luminárias LED com 
temperatura de cor superiores a 3000K, para preservar o bioma: 

 
- Luminária: com potência máxima de 120W/3000K; 
- Postes: com dois níveis de braços, nível baixo (5,00 m) e alto de 9,00 m; 
- Luminária para o passeio de: 50W/3000K; 
- Fluxo luminoso: maior ou igual a 5.700 lm (50W) - maior ou igual a 12.000 lm(120W); 
- Ângulo: de abertura transversal de no mínimo 120°. 
 
- Praças e parques: a iluminação deve prever a instalação de postes ornamentais ao 

longo dos passeios e postes de grande porte na iluminação geral. 
 
- Postes telecônico – 10,00 m com 4 pétalas  
- Luminária: com potência máxima de 150W/4000K; 
- Fluxo luminoso: maior ou igual a 17.000 lm (150W) - maior ou igual a 5.700 lm (50W); 
- Postes: ornamentais nos passeios – 5,00 m de altura  
- Luminária: para o passeio de 50W/3000K; 
- Sugestão: luminária fotovoltaica de 50W/3000K (tendo em vista o alto aproveitamento 

da radiação solar nas áreas verdes urbanas).  
 
- Monumentos e marcos: Para evidenciar os monumentos e marcos de relevância na 

cidade, deverá ser elaborado projeto específico, levando-se em consideração as 
características inerentes ao LED, para que possamos aproveitar a vasta gama de iluminação 
proporcionada pelo LED (cor da luz, potência e principalmente a reprodução de cores), 
portanto evidenciando o objeto a qual se quer destacar. 
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- Projetos de IP para futuros parcelamentos: O projeto de IP que integrará o sistema 

existente na cidade deverá se adequar utilizando a tecnologia LED, seguindo as prescrições 
da NBR 5101/2012, principalmente no tocante a iluminância para as classificações viárias 
constantes na mesma NBR, e para ter sua aprovação, deverá ser acompanhado de projeto 
luminotécnico adequado a este plano municipal de iluminação pública, com a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 

 
- Para o projeto da rede de energia, além das normas da distribuidora local, os 

empreendedores deverão focar principalmente nos afastamentos dos postes de energia, para 
que possamos melhorar sobremaneira o índice de uniformidade recomendado para cada tipo 
de via. 

  

 
- Em variados tipos de via, fazer distinção através da temperatura de cor (°K), não 

ultrapassando de forma alguma 5000K; 
 
- Em praças ou locais de lazer, utilizar luminárias não superior a 3000K, compensando 

a eventual perda de fluxo através da elevação de potência; 
 
- A iluminação lindeira a reservas ecológicas deverá sempre ser voltado à parte 

antropizada, evitando a emissão do fluxo para a reserva; 
 
- A utilização de superpostes (h - acima de 15,00 m) é permitida, no entanto, sempre 

restringir o fluxo dentro da faixa em que se quer iluminar, diminuindo a poluição luminosa; 
 
- Proceder transição da existente e complementar de forma gradual e não abrupta para 

que o usuário não tenha a sensação de cegueira momentânea. 
 

As especificações técnicas para futuras aquisições de luminárias para modernização do 
sistema de iluminação pública de Campo Grande devem atender além das normas vigentes 
as discriminadas no anexo 1 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em Campo Grande–MS, como ocorre em diversas cidades brasileiras, existe diferentes 
tipologias utilizadas na sua iluminação, formada por várias unidades homogêneas nos 
espaços públicos. 

 
Os dados e informações constantes neste Plano, certamente auxiliarão um planejamento mais 
amplo do espaço público, principalmente em termos de ordenamento, acessibilidade e 
segurança de seus habitantes. Ressaltando aqui, a importância de se planejar o espaço 
urbano para o período noturno e diurno, considerando inclusive o impacto visual e o 
embelezamento que esse elemento traz para o contexto como um todo. 

 
Sabe-se, que os serviços de operação e manutenção do parque de iluminação de uma cidade, 
visam garantir um o bom desempenho do sistema de iluminação pública, que atenda as metas 
operacionais estabelecidas pela área de iluminação da prefeitura e aos padrões de qualidade 
exigida pela sociedade, responsável pelo pagamento mensal da COSIP - contribuição 
recolhida ao município para o pagamento da operação do sistema de iluminação pública que 
atenda a demanda existente. 

 
Portanto, foi fundamental ter o conhecimento mesmo que superficial sobre o estado de 
conservação e operação do sistema de iluminação pública existente em Campo Grande nos 
dias atuais e uma análise mais estreita sobre o resultado luminotécnico proporcionado pelos 
equipamentos instalados, seu quantitativo, a identificação da possibilidade de melhorias do 
aspecto técnico e visual dos equipamentos utilizados, da possibilidade de redução do 
consumo de energia elétrica e das intervenções e investimentos necessários à sua 
adequação, conhecimento de parâmetros concretos e necessários na implantação de rotinas 
de manutenção, assim como aplicação em possíveis mudanças no parque de iluminação 
atual. 

 
Para a modernização que se pretende de todo o sistema de IP da cidade e dos distritos é 
imprescindível contar com a atual modelagem de cobrança da contribuição para o Custeio de 
iluminação pública – COSIP.  

 
O plano possibilitará que as intervenções no sistema, ocorram através de gestão própria, 
Parceria Público-Privada - PPP, Concessão ou Locação de Ativos e que seja implementado 
em uma única etapa a fim de equalizar os equipamentos, o nível de serviço a ser prestado a 
população e estabelecer um padrão tecnológico uniforme ao sistema conferindo um período 
de 5 (cinco) anos para avaliação. 

 
Com os recursos disponíveis gerados pela arrecadação da COSIP permite-se que em um 
curto espaço temporal seja possível o Up Grade de todo o sistema, possibilitando que a cada 
período de 5 (cinco) anos, seja feita uma revisão do sistema com atualização de tecnologia 
que promoverá ainda maior eficiência e economia aos cofres públicos, possibilitando inclusive, 
que ocorra a redução futura da taxa cobrada dos cidadãos.  

 
Na fase seguinte a ser contratada pelo município, a proposta deverá contemplar a elaboração 
do projeto executivo das implementações baseado no plano, com levantamento de todo o 
patrimônio de propriedade do município, de forma que os mesmos sejam levantados, 
etiquetados e cadastrados em banco de dados informatizado e especializado em gestão de 
parques de iluminação. Neste sentido, os Postes, Braços, Luminárias, Lâmpadas, Reatores, 
Relés com suas características técnicas, que deverão ser inseridos em um software de gestão 
e disponibilizados à administração pública municipal, que passará a dispor de instrumento 
para o controle permanente desse patrimônio público, monitorando sua operação e 
intervenções de manutenção. 
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Deve-se incrementar e utilizar os recursos oriundos da Cosip para dotar a municipalidade de 
um sistema de gestão moderna baseado em tecnologias que permitam a dimerização das 
luminárias, gestão dos consumos por trechos, gastos mensais com a manutenção e 
monitoramento em tempo real do sistema. 
 
No caso de se optar por gestão própria do sistema o poder executivo municipal deverá 
promover a completa remodelação da estrutura do departamento de iluminação pública, que 
funciona na SISEP nos dias atuais. E, disponibilizada a infraestrutura necessária, incluindo a 
logística, veículos, equipamentos e mão de obra especializada, executando os serviços de 
manutenção definido no planejamento e instrumentos normativos recomendados. 
 
Nessa reestruturação, também, deverá ser criada uma sala virtual de controle com 
colaboradores devidamente designados e conectados em rede em seus respectivos locais de 
trabalho que contribuirão de forma contínua com o monitoramento do sistema.  Além de 
investir em melhorias dos serviços de tele atendimento à população, garantindo o pleno 
atendimento às ocorrências no sistema de IP identificados e registrado pela comunidade 
através do serviço do 0800, que, conectado ao sistema informatizado especializado em 
gestão da iluminação, proporciona a geração de relatórios gerenciais proporcionando o 
controle quali-quantitativo do serviço de atendimento ao munícipio. 

 
Deverão ser designados aproximadamente 11 (onze) colaboradores para acompanhar os 
desdobramentos e efetivação deste Plano, representados pelos seguintes órgãos e 
secretarias: 2 (dois) da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – 
PLANURB, 1 (um) da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, 1 (um) da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED, 1 (um) da Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS , 1 (um) 
da Secretaria Municipal de Gestão - SEGES , 1 (um) da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR, 2 (dois) da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP, 1 (um) da Secretaria Municipal de Segurança e 
Defesa Social – SESDES e 1 (um) da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e 
Inovação – AGETEC. 

 
Assim quando houver necessidade de manutenção, a ação dos serviços municipais e de 
empresas terceirizadas, as ações empreendidas, poderão ser mais dinâmicas e eficientes, de 
forma integrada usando o conceito de Cidades Inteligentes. 
 
Esta reestruturação na iluminação pública da nossa cidade, além de necessária, contribuirá 
para o aumento da eficiência energética, inclusive reduzindo os espaços perigosos de 
circulação noturna, objeto de constantes reclamações por parte da população. 
 
O investimento em lâmpadas LED, iniciado em 2015 pela Prefeitura Municipal de Campo 
Grande já trouxeram inúmeros benefícios, pois são totalmente sustentáveis, não contêm 
poluentes ou contaminantes, a exemplo das lâmpadas fluorescentes, possuem um baixo 
consumo de energia, entre outros aspectos positivos determinantes para a troca em todo o 
parque urbano.  

 
E por último, e não menos importante, a substituição das lâmpadas existentes por LED, deverá 
ser acompanhado de um plano de fluxo logístico reverso para as lâmpadas substituídas por 
LED. 

 
Para que se atinja a meta de erradicar a contaminação pelo mercúrio como preconiza a 
legislação vigente - resíduo Classe I – (danoso ao meio ambiente e nocivo à saúde humana), 
contido em lâmpadas utilizadas na iluminação pública, é necessário que se alcance a 
excelência em todas as etapas que compõem o processo de logística reversa: coleta de 
lâmpadas queimadas nas vias, manuseio, movimentação, armazenamento e transporte na 
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geradora do resíduo e o manuseio, movimentação e armazenamento em uma central de 
descontaminação. 
 

Sempre deverá ser considerado que no processo de aquisição de lâmpadas para a iluminação 
pública, sejam efetuadas a partir de empresas devidamente certificadas. 
 
Deve ser enfatizado que é fundamental a interação entre iluminação para veículos e a 
destinadas a pedestres em termos de conforto, segurança, preservação do meio ambiente e 
conservação de energia. 
  
As funções da iluminação pública necessitam de uma revisão conceitual na verdade, com 
maior abrangência e que não sejam analisadas apenas sob a ótica da escolha de luminárias 
e sua estética. Todo projeto de iluminação pública deve ter como meta fornecer a quantidade 
de luz necessária para garantir a segurança, conforto e eficiência nas inúmeras atividades 
nela desenvolvidas. 
 
Sugere-se ainda a elaboração de um Guia Prático de Iluminação Pública para ser 
disponibilizado no endereço eletrônico da PMCG e que o Plano Municipal de Iluminação 
Pública seja revisado a cada 5 (cinco) anos. 
 
Importante também investir em ações preventivas e educativas voltadas para a preservação 
do bem público e furtos de fios e cabeamentos na iluminação pública. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 
 

Aneel: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia em regime especial, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia - MME, criada em dezembro de 1996. A Agência regula e 
fiscaliza as atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. 
Também media conflitos entre consumidores e agentes do mercado e entre os próprios 
agentes; concede, permite e autoriza instalações e serviços de energia; homologa reajustes 
tarifários; assegura a universalização e a qualidade adequada dos serviços prestados, e 
estimula investimentos e a competição entre os agentes do setor. 
 

Arborização urbana: definida como toda vegetação que compõe o cenário ou a paisagem 
urbana, um dos componentes bióticos mais importantes das cidades. Tecnicamente, a 
arborização urbana é dividida em áreas verdes (parques e praças) e arborização de vias 
públicas. 
 

COSIP: Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, conhecida por alguns 
como CIP, cuja finalidade é o financiamento do serviço de iluminação pública, foi inserida na 
Constituição Federal pela Emenda Constitucional 39, de 19 de dezembro de 2002, que 
acrescentou o artigo 149-A ao texto da Carta Magna. 
 

Equipamentos públicos urbanos: instalações e espaços de infraestrutura urbana 
destinados aos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de 
águas pluviais, disposição e tratamento dos resíduos sólidos, transporte público, energia 
elétrica, rede telefônica, gás canalizado e congêneres. 

 

Eficiência energética: os projetos de iluminação pública devem ser desenvolvidos 
considerando os níveis de iluminância adequados e definidos neste plano, evitando sistemas 
superdimensionados com elevado consumo de energia e ambientalmente incorretos. 
 

Eficiência luminosa: é a relação entre o fluxo luminoso emitido pela potência elétrica 
absorvida, sendo a unidade de medida o lúmen por Watt (lm/W). Este conceito é utilizado para 
comparar a diferentes fontes luminosas. 
 

Fluxo luminoso: pode ser entendido como a quantidade de energia radiante em todas 
as direções, emitida por unidade de tempo, e avaliada de acordo com a sensação luminosa 
produzida. A unidade de medida é o lúmen (lm). 
 

Iluminação pública: serviço que tem por objetivo prover de luz, ou claridade artificial, os 
logradouros públicos no período noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive 
aqueles que necessitam de iluminação permanente no período diurno. 
 

Iluminação pública convencional: iluminação pública cujas instalações, critérios de projeto 
e equipamentos devem estar de acordo com as normas e padrões estabelecidos pela 
concessionária. 
 

Iluminação pública especial: os projetos especiais de iluminação são aqueles alimentados 
por rede de distribuição subterrânea, onde os postes utilizados são exclusivos para a 
iluminação pública. 
 

Iluminação pública em segundo nível: iluminação pública específica para pedestres que 
utiliza os postes de rede aérea ou subterrânea. 
 

Iluminância: fluxo luminoso incidente por unidade de área iluminada, ou ainda em um ponto 
de superfície, a densidade superficial de fluxo luminoso recebido. É o fluxo luminoso (lúmen) 
incidente numa superfície por unidade de área (m²), medido com um aparelho chamado 
luxímetro. Um lux corresponde à iluminância de uma superfície plana de um metro quadrado 
de área, sobre a qual incide perpendicularmente um fluxo luminoso de um lúmen. O melhor 
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conceito sobre iluminância talvez seja uma densidade de luz necessária para a realização de 
uma determinada tarefa visual. Os valores relativos à iluminância foram tabelados por 
atividade, no Brasil eles se encontram na NBR 5413 - Iluminância de Interiores. Unidade: lux 
(lx). 
 

Lâmpada vapor de mercúrio: nas lâmpadas vapor de mercúrio a luz é produzida pela 
combinação de excitação e fluorescência. A descarga de mercúrio no tubo de arco produz 
uma energia visível na região do azul e do ultravioleta. O fósforo, que reveste o bulbo, converte 
o ultravioleta em luz visível na região do vermelho. O resultado é uma luz de boa reprodução 
de cores com eficiência luminosa de até 60 lm/W. 
 

Lâmpada vapor de sódio: é a mais eficiente do grupo de lâmpadas de altas intensidades de 
descarga. A luz é produzida pela excitação de átomos de sódio aliados a um complexo 
processo de absorção e reirradiação em diferentes comprimentos de onda. O resultado é uma 
luz branco-dourada com uma eficiência luminosa de 130 lm/W. 
 

Lâmpada vapor metálico: além de ter uma excelente reprodução de cores, é atualmente a 
fonte de luz branca de maior eficiência disponível no mercado. A luz é produzida pela 
excitação de átomos de aditivos metálicos em tubo de arco de quartzo. 
 

Lighting Emmitted Diodes - LED: componentes semicondutores que têm a propriedade de 
transformar energia elétrica em luz. A luz gerada pelos LED’s é originada através do 
aquecimento destes semicondutores por uma pequena corrente elétrica, gerando uma luz 
bastante intensa. Os LED’s podem ser de baixa (0,1W), média (0,2W à 0,5W) e de alta 
potência (acima de 0,5W). Em geral, os de baixa e média potência são utilizados para 
sinalização e efeitos decorativos. Os de alta potência já podem ser aplicados em iluminação 
geral. 
 

Linha de distribuição: equipamentos elétricos utilizados para a distribuição da energia 
elétrica aos seus consumidores finais, operando com baixas tensões. 
 

Linha de transmissão: equipamentos elétricos utilizados para o transporte de energia elétrica 
entre o centro gerador e o centro consumidor, operando com altas tensões. 
 

Lúmen: fluxo luminoso emitido por uma fonte puntiforme e invariável de 1 candela, de mesmo 
valor em todas as direções, no interior de um ângulo sólido de 1 esterradiano. 
 
Luminância: medida de densidade da intensidade de luz refletida numa dada direção, cuja 
unidade é a candela por metro quadrado (cd/m²). 
 

Luminária: as luminárias são equipamentos destinados a receber uma lâmpada, 
proporcionando proteção, conexão elétrica ao sistema, controlando e distribuindo a luz de 
forma eficiente e mantendo as características de temperatura e operação da lâmpada dentro 
dos limites estabelecidos para o seu correto funcionamento. 
 

Postes: os postes utilizados como suporte para o conjunto de iluminação pública geralmente 
são os postes de propriedade da empresa distribuidora de energia elétrica, sendo os postes 
circular (concreto e fibra), duplo T (concreto), de madeira de vários tamanhos e capacidades. 
É comum também encontrarmos postes ornamentais, que já são de propriedade dos 
municípios. 
 

Potência: é o produto da tensão pela intensidade da corrente elétrica, parcela transformada 
efetivamente em potência luminosa. Além da potência da lâmpada, considera-se também a 
potência consumida pelo reator. Sua unidade é Watt (W). 
 

Temperatura de cor correlata - TCC: classifica a cor de uma fonte de luz, quando comparada 
com a radiação do radiador absoluto. É medida em Kelvins, e varia de 1.500K, cuja aparência 
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é laranja/vermelha, até 9.000K cuja aparência é azul. As variações de cor apresentadas pelas 
lâmpadas são consideradas como: 

1) Lâmpadas “quentes” com aparência amarelada e temperatura de cor igual ou 
inferior a 3.000K; 

2) Lâmpadas “neutras” com temperatura de cor que varia entre 3.000K a 4.000K; 
3) Lâmpadas “frias” com aparências azul/violeta e temperatura de cor superior a 

4.000K;  
4) “Luz branca natural” aquela emitida pelo sol em céu aberto ao meio dia, cuja 

temperatura de cor é de 5.800K. 
 

Unidade aérea de iluminação pública: é a unidade normalmente instalada em poste de 

concreto da concessionária de energia elétrica, com alimentação aérea. 
 

Unidade de iluminação pública: é o conjunto completo, constituído por uma ou mais 

luminárias e acessórios indispensáveis ao seu funcionamento. 
 

Unidade subterrânea de iluminação pública: é a unidade normalmente instalada em poste 

de aço de propriedade da Prefeitura, com alimentação subterrânea derivando de estação 

transformadora ou da rede secundária da concessionária. 
 

Via arterial: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por 
semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando 
o trânsito entre as regiões da cidade. 
 

Via coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar 
ou sair das vias arteriais, possibilitando o deslocamento dentro das regiões da cidade. 
 

Via local: aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada 
apenas ao acesso local ou a áreas restritas. 
 
Volt (V): unidade de tensão elétrica ou diferença de potencial do Sistema Internacional de 
Unidades (SI).  
 
Watt (W): Unidade de potência do Sistema Internacional de Unidades (SI) que é equivalente 
a 1 Joule/segundo. 
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APÊNDICE 

Registro Fotográfico Noturno: Pontos de Iluminação Pública  
Data: 13/03/2019 

Local: Av. Manoel da Costa Lima (entre R. Guaporé e R. 
Francisco Alves Castelo). 

Classificação: V1 – Tipo A 

Bairro: Piratininga/Guanandi Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 400 W 

  

Foto 1 – Vista 1 do logradouro público Foto 2 – Vista 02 do logradouro público 
 

  

Foto 3 – Vista 3 do logradouro público Foto 4 - Vista 04 do logradouro público 
  
Local: Rua Alceu Amoroso Lima (entre as Rua Hiran José 
Horn e Rua da Divisão). 

Classificação: V5  

Bairro: Parati  Tipo de lâmpada: LED – 50W 

  

Foto 5 - Vista 01 do logradouro público Foto 6 - Vista 02 do logradouro público 

  

Foto 07 - Vista 03 do logradouro público Foto 08 - Vista 04 do logradouro público 
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Registro Fotográfico Noturno: Pontos de Iluminação Pública 
Data: 13/03/2019 
 

Local: Rua da Divisão (entre as R. Alceu Amoroso Lima e R. 
Rubens Gomes Souza). 

Classificação: V1 – Tipo A 

Bairro: Aero Rancho Tipo de lâmpada: LED – 150 W 
 

 

 

 
Foto 9 – Perfil da via - 1 Foto 10 – Perfil da via - 2 
 

 

 

 

 

Foto 11 - Perfil da via - 3 Foto 12 - Perfil da via - 4 
  

Local: Av. Graça Aranha (entre a Rua Bueno e a Rua da 
Divisão). 

Classificação: V2 – Tipo A 

Bairro: Aero Rancho  Tipo de lâmpada: LED 150 W 

 
 

 
 

Foto 13 - Vista 01 do logradouro público Foto 14 - Vista 02 do logradouro público 
 

 

 

 

Foto 15 - Vista 03 do logradouro público Foto 16 - Vista 04 do logradouro público 



 
 
 

PLANO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAMPO GRANDE 

 

 Página 85 

 

Registro Fotográfico Noturno: Pontos de Iluminação Pública 
Data: 13/03/2019 
 

Local: Rua da Quaresmeira (entre as R. Altamira e R. 
Francisco Mario 

Classificação: V5 

Bairro: Aero Rancho Tipo de lâmpada:  LED - 50 W 
 

  

Foto 17 - Vista 01 do logradouro público Foto 18 - Vista 02 do logradouro público 

  

Local: Av. Conde de Boa Vista (entre a Rua Xavantes e a Rua 
Rio da Prata). 

Classificação: V4 – Tipo B 

Bairro: Tijuca Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 250 W 
 

 
 

 
 

Foto 19 - Vista 01 do logradouro público Foto 20 - Vista 02 do logradouro público 
  

 

 

 

 

Foto 21 - Vista 03 do logradouro público Foto 22 - Vista 04 do logradouro público 
 

 

 

 

Foto 23 - Vista 05 do logradouro público Foto 24 - Vista 06 do logradouro público 
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Registro Fotográfico Noturno: Pontos de Iluminação Pública 
Data: 13/03/2019 
 

  

Local: Av. Gunter Hans (entre a Av. Eng. Luthero Lopes e Av. 
Conde de Boa Vista) 

Classificação: V1 – Tipo A 

Bairro: Aero Rancho Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 250 W 
 

  

Foto 25 - Vista 01 do logradouro público Foto 26 - Vista 02 do logradouro público 
  

 

 

 

 

Foto 27 - Vista 03 do logradouro público Foto 28 - Vista 04 do logradouro público 
 

 

 

 

Foto 29 - Vista 05 do logradouro público Foto 30 - Vista 06 do logradouro público 
 

 

 

 

 

Foto 31 - Vista 07 do logradouro público Foto 32 - Vista 08 do logradouro público 
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Registro Fotográfico Noturno: Pontos de Iluminação Pública 
Data: 13/03/2019 
 

  

Local: Av Thyrson de Almeida (entre a Rua Roberto Preston 
e a Rua Henry Labouisse) 

Classificação: V1 – Tipo A 

Bairro: Aero Rancho Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 250 W 
 

 

 

 

 

Foto 33 - Vista 01 do logradouro público Foto 34 - Vista 02 do logradouro público 
  

 

 

 

 

Foto 35 - Vista 03 do logradouro público Foto 36 - Vista 04 do logradouro público 

  

Local: Av. Presidente Ernesto Geisel (entre a Rua Cecilio 
Alves Corrêa e  a Tv. Dom Walter Bini) 

Classificação: V1 – Tipo A 

Bairro: Aero Rancho Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 250 W 
 

 

 

 

Foto 37 - Vista 01 do logradouro público Foto 38 - Vista 02 do logradouro público 
 

 

 

 

 

 

Foto 39 - Vista 03 do logradouro público Foto 40 - Vista 04 do logradouro público 
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Registro Fotográfico Noturno: Pontos de Iluminação Pública 
Data: 13/03/2019 
 
 
 

  

Local: Av. Raquel de Queiroz (entre a Rua Tabajara e a Rua 
Costa Melo). 

Classificação: V2 – Tipo A 

Bairro: Aero Rancho Tipo de lâmpada: LED – 150 W 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 41 - Vista 01 do logradouro público Foto 42 - Vista 02 do logradouro público 
  
  

Local: Av. Sen. Filinto Muller (esquina com a Rua João 
Hernandes). 

Classificação: V1 – Tipo A 

Bairro: Pioneiros Tipo de lâmpada: LED – 50 W 
 

 

 

 

Foto 43 - Vista 01 do logradouro público Foto 44 - Vista 02 do logradouro público 
  

Local: Av. Gury Marques (esq. com a Rua Baronesa de Itu). Classificação: V1 – Tipo C 

Bairro: Pioneiros Tipo de lâmpada: Vapor de sódio – 400 W 
 

 

 

 

Foto 45 - Vista 01 do logradouro público Foto 46 - Vista 02 do logradouro público 

 

 

 

 

Foto 47 - Vista 03 do logradouro público Foto 48 - Vista 04 do logradouro público 
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Registro Fotográfico Noturno: Pontos de Iluminação Pública 
Data: 13/03/2019 
 
 
 

  

Local: Marginal da Av. Gury Marques (entre a Rua Agostinho 
Bachman e a Rua Manoel Garcia de Souza). 

Classificação:V1 – Tipo A 

Bairro: Centro-oeste Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 250 W 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 49 - Vista 01 do logradouro público Foto 50 - Vista 02 do logradouro público 
  

Local: Av. Guaicurus (esquina com a Rua Brig. Tiago) Classificação: V1 – Tipo B 
Bairro: Universitário Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 250 W 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 51 - Vista 03 do logradouro público Foto 52 - Vista 04 do logradouro público 
  

Local: Av. Eduardo Elias Zahran (esquina com a  Rua Flávio 
de Matos). 

Classificação: V1 – Tipo A 

Bairro: Monte Líbano Tipo de lâmpada: LED - 150 W 
 

 

 

 
 

Foto 53 - Vista 01 do logradouro público Foto 54 - Vista 02 do logradouro público 

 
 

 
 

Foto 55 - Vista 03 do logradouro público Foto 56 - Vista 04 do logradouro público 
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Registro Fotográfico Noturno: Pontos de Iluminação Pública 
Data: 13/03/2019 
 

  

Local: Rua Quinze de Novembro (esq. Rua Levinda Ferreira). Classificação: V3 – Tipo A 
Bairro: Centro Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 250 W 
 

 

 
 

 

 

Foto 57 - Vista 01 do logradouro público Foto 58 - Vista 02 do logradouro público 
  
  

Local: Rua Quinze de Novembro (entre a Rua Rui Barbosa e 
a Rua. Pedro Celestino). 

Classificação: V3 – Tipo A 

Bairro: Centro Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 250 W 
 
 

 
 

 
 

Foto 59 - Vista 01 do logradouro público Foto 60 - Vista 02 do logradouro público 
  

Local: Rua Brasilia (Av. Duque de Caxias/Rua Teresina). Classificação: V2 – Tipo A 
Bairro: Santo Antônio Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 250 W 
 

 

 

Foto 61 - Vista 01 do logradouro público Foto 62 - Vista 02 do logradouro público 
Local: Av. Duque de Caxias  Classificação: V1 – Tipo B 
Bairro: Nova Campo Grande Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 400 W 

 

 

 

Foto 63 - Vista 01 do logradouro público Foto 64 - Vista 02 do logradouro público 
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Registro Fotográfico Noturno: Pontos de Iluminação Pública 
Data: 13/03/2019 

 
  

Local: Av. Amaro Castro Lima (esq. com a Rua Tupaciguara) Classificação: V2 – Tipo B 
Bairro: Popular Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio  
 

 
 

 

 

 

Foto 65 - Vista 01 do logradouro público Foto 66 - Vista 02 do logradouro público 

  
  

Local: Av. Amaro Castro Lima (Entre R. 83 e R. 37) Classificação: V2 – Tipo A 
Bairro: Nova Campo Grande Tipo de lâmpada: LED – 50 W 
 

 

 

 
 

Foto 67 - Vista 01 do logradouro público Foto 68 - Vista 02 do logradouro público 

  
Local: Rua Vital Brasil (entre a Rua do Ouvido e a Rua da 
Pátria) 

Classificação: V4 – Tipo A 

Bairro: Caiçara Tipo de lâmpada:  Vapor de Sódio – 250 W 

 
 

 

 

 

 

Foto 69 - Vista 01 do logradouro público Foto 70 - Vista 02 do logradouro público 
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Registro Fotográfico Diurno: Pontos de Iluminação Pública 
Data: 12/03/2019 
 

  

Local: Rua Yokohama Classificação: V2 – Tipo A 
Bairro: Panamá Tipo de lâmpada: LED  
 
 

 

 

 

 

Foto 1 - Vista 01 do logradouro público Foto 2 - Vista 02 do logradouro público 
 

 

Local: Rua Taquari (pista de caminhada no terreno) Classificação: V2 – Tipo A 
Bairro: Santo Antônio Tipo de lâmpada: LED  
 

 

 

 

 

 
 

Foto 3 - Vista 01 do logradouro público Foto 4 - Vista 02 do logradouro público 
  
Local: Av. Duque de Caxias  Classificação: V1 – Tipo C 
Bairro: Santo Antônio Tipo de lâmpada:  Vapor de Sódio – 250 W 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 - Vista 01 do logradouro público Foto 6 - Vista 02 do logradouro público 
 

 

Foto 7 - Vista 03 do logradouro público Foto 8 - Vista 04 do logradouro público 
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Registro Fotográfico Diurno: Pontos de Iluminação Pública 
Data: 12/03/2019 
 

  

Local: Av. Júlio de Castilho Classificação: V1 – Tipo B 
Bairro: Santo Antônio Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio – 250W  
 

 
 

 

 
 

Foto 9 - Vista 01 do logradouro público Foto 10 - Vista 02 do logradouro público 
 

 

Local: Rua Belo Horizonte               V2 – Tipo A Local: Rua Guanabara                     V2 – Tipo A 
Bairro: Santo Antônio                       LED – 50W Bairro: Santo Antônio                       LED – 50W 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: poste de madeira caído 
na pista de veículos 

Foto 11 - Vista 01 do logradouro público Foto 12 - Vista 02 do logradouro público 
  

Local: Rua João Nogueira Vieira Classificação: V5  
Bairro: Nova Campo Grande Tipo de lâmpada:  Vapor de Sódio  

 

 
 

 

 

 

 

Foto 13 - Vista 01 do logradouro público Foto 14 - Vista 02 do logradouro público 
 

Local: Av. José Barbosa Rodrigues                Classificação: V2 – Tipo A 

Bairro: Popular Tipo de lâmpada: LED – 50W 

  

Foto 15 - Vista 01 do logradouro público Foto 16 - Vista 02 do logradouro público 
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Registro Fotográfico Diurno: Pontos de Iluminação Pública 
Data: 12/03/2019 
 

  

Local: Av. Amaro Castro Lima Classificação: V2 – Tipo A 
Bairro: Nova Campo Grande Tipo de lâmpada: LED  
 

 
 

 

 

 

Foto 17 - Vista 01 do logradouro público Foto 18 - Vista 02 do logradouro público 
 

 

Local: Avenida 7             Tipo de lâmpada: LED  
Bairro: Nova Campo Grande                        Classificação: V2 – Tipo A 
 

 
 

 

Foto 19 - Vista 01 do logradouro público Foto 20 - Vista 02 do logradouro público 
  

Local: Av. Guaicurus Classificação: V1 – Tipo B 
Bairro: Centro-oeste Tipo de lâmpada:  Vapor de Sódio  
 

 

 

 

 

 
 

Foto 21 - Vista 01 do logradouro público Foto 22 - Vista 02 do logradouro público 
 

Local: região urbana de Campo Grande                Local: região urbana de Campo Grande                
Tipo de lâmpada: LED Tipo de lâmpada: Vapor de Sódio 

 
 

 
 

Foto 23 - Vista 01 do logradouro público Foto 24 - Vista 02 do logradouro público 
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ANEXO  
 

ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS 
 

 

1. OBJETO 

O presente Termo de Referência tem como finalidade subsidiar futuras 

aquisições de luminárias para modernização do sistema de IP de Campo Grande MS, 

bem como orientar o recebimento técnico pela PMCG, de acordo com o Plano 

Municipal de Iluminação Pública – PMIP. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES    

A Luminária para iluminação pública utilizando tecnologia LED (light emitting 

diode), carcaça com difusor de temperatura, fabricada em alumínio injetado a alta pressão 

, ou extrudado, refrator em vidro plano com proteção mínima contra impactos nível IK08 e 

IP 66 em todo o conjunto ótico. 

 As luminárias deverão obedecer adicionalmente aos requisitos 

estabelecidos pelas normas NBR 15129/2012 – Luminárias para 

Iluminação Pública – Requisitos particulares com a exigência de 

exibição de ensaios previstos pela ABNT NBR IEC 60598-1/2010, 

emitidos por laboratórios oficiais acreditados pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia  - INMETRO;  

 ABNT-NBR 5101 – Iluminação pública Procedimento;  

 ABNT NBR 5123:2016 – Relé Fotoelétrico e Tomada para 

Iluminação – Especificação e Método de Ensaio.   

 

Seguem três itens passiveis de aquisição como parâmetros, não excluindo a 

possibilidade de aquisição de luminárias com fluxo luminoso maiores ou menores com as 

mesmas características:  

2.1.1. Luminária Led com fluxo luminoso maior ou igual a 5.600 lúmens 

Potência nominal máxima de 50W com no mínimo 24 LEDs, devendo fornecer 

um fluxo luminoso mínimo de 5.600 lm. 
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2.1.2. Luminária Led com fluxo luminoso maior ou igual a 12.000 lúmens 

Potência nominal máxima de 120W com no mínimo 48 LEDs, devendo 

fornecer um fluxo luminoso mínimo de 12.000 lm.  

2.1.3. Luminária Led com fluxo luminoso maior ou igual a 17.000 lúmens 

Potência nominal máxima de 150W com no mínimo 48 LEDs, devendo 

fornecer um fluxo luminoso mínimo de 17.000 lm. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E METODOLOGIA PARA HOMOLOGAÇÃO 

DOS PRODUTOS 

- ABNT IEC-PAS 62612 - Lâmpadas LED com dispositivo de controle incorporado 

para serviços de iluminação geral - Requisitos de desempenho; 

- ABNT IEC-TS 62504 - Termos e definições para LEDs e os módulos de LED de 

iluminação geral; 

- NBR 16026 - Dispositivo de controle eletrônico CC ou CA para módulos de LED 

- Requisitos de desempenho; 

- NBR IEC 61347-2-13 - Dispositivo de controle da lâmpada - parte 2-13 Requisitos 

particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em CC ou CA 

para os módulos de LED; 

- NBR IEC 62560 - Lâmpadas LED com dispositivo de controle incorporado para 

serviços de iluminação geral para tensão acima 50V - Especificações de 

segurança; 

- NBR IEC 60598 - Luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios; 

- NBR IEC 62262 - Graus de proteção assegurados pelos invólucros de 

equipamentos elétricos contra os impactos mecânicos externos (código IK); 

- NBR IEC 60598-1 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios; 

- NBR IEC 62031 - Módulos de LED para iluminação em geral - Especificações de 

segurança; 

- NBR IEC 62262 - Graus de Proteção assegurados pelos invólucros de 

equipamentos elétricos contra os impactos mecânicos externos (código IK); 
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- NBR 5101 - Iluminação Pública - Procedimento; 

- NBR 15129 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares; 

- IEC/PAS 62722-2-1 - Luminaire Performance - part 2-1: Particular requirements 

for LED luminaires; 

- IEC 61000-4-4 - Electromagnetic Compatibility (EMC) - part 4-4: Testing and 

measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test; 

- IEC 61000-4-5 - Electromagnetic Compatibility (EMC) - part 4-5: Testing and 

measurement techniques - Surge immunity test; 

- IES LM-79 - Electrical and Photometric Measurements of solid-state lighting 

product; 

- IES LM-80 - Measuring lumen maintenance of led light sources; 

- Portaria 478 INMETRO - Luminárias para Lâmpadas de Descarga e LED. 

 

3.1 Características mecânicas 

 

Corpo de alumínio injetado a alta pressão 356.0, ou A413-0, ou equivalente da NBR ISO 

209 G ou ainda corpo em alumínio extrudado com resistência equivalente;  

 

Pintura eletrostática na cor cinza ou outra que a SISEP indicar. 

 

Deverá ser apresentado ensaio de durabilidade do material exposto à radiação UV e a luz 

solar conforme a norma ASTM G54, bem como o ensaio das lentes que recobrem os LEDs 

com proteção mínima contra impactos nível IK08 e IP66. 

 

Os dissipadores de calor do conjunto, circuitos e LEDs, devem ser de 

alumínio, vedado o uso de ventiladores, bombas ou líquido de arrefecimento. Os 

Dissipadores devem ser projetados de forma a não acumular detritos, o que prejudica a 

dissipação térmica ao longo da vida útil da luminária. 

 

A placa de circuito dos LEDs deverá ser do tipo MCPCB (Núcleo de alumínio). 

Não serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro. Os LEDs 

deverão ser montados na MCPCB por processo SMD. 

https://www.gedweb.com.br/aplicacao/gedweb/asp/detalhe_2010.asp?assinc=1&norma_sequencial=156150
https://www.gedweb.com.br/aplicacao/gedweb/asp/detalhe_2010.asp?assinc=1&norma_sequencial=156150
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Deverão ser aplicadas lentes secundárias com eficiência superior a 90%. 

 

Em caso de falha de um LED, os módulos de LED e o driver deverão permitir 

o funcionamento dos demais LEDs. 

Todo equipamento auxiliar, como a fonte de alimentação (driver), as conexões 

e protetor contra surto, devem ser instalados internamente à luminária, com acesso livre 

sem auxílio de ferramentas especiais, e serem substituíveis. 

A luminária, incluindo todo o seu conjunto óptico e o driver deve possuir grau 

de proteção IP 66, no mínimo. Caso o driver possua grau de proteção IP 66 o receptáculo 

que o abriga poderá possuir grau de proteção IP 54. 

 

A luminária deve ser submetida ao ensaio para verificar a proteção contra 

impactos mecânicos apresentando grau de resistência a impacto de no mínimo IK08. 

 

O conjunto deve atender aos testes de vibração, conforme norma ANSI 

C136 e ou ABNT NBR IEC 60598-1/2010. 

As luminárias devem possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 33 mm 

a 63 mm. 

 

Parafusos, porcas e outras partes de fixação devem ser feitos em aço 

inoxidável. 

A luminária deverá ser submetida a ensaio de resistência ao carregamento 

vertical. Deve ser aplicada, nos dois sentidos verticais, perpendicular ao corpo de cada 

luminária, uma carga de dez vezes o peso da luminária completa (incluindo o peso do 

driver) no baricentro desta por um período de 5 minutos, estando a luminária fixa em sua 

posição normal de trabalho, em suportes adequados com os mesmos diâmetros dos braços 

de aplicação. Após o ensaio qualquer parte do corpo não deve apresentar ruptura. 

 

A luminária deverá ser submetida a ensaio de resistência ao carregamento 

horizontal. Deve ser aplicada, nos dois sentidos horizontais perpendiculares ao braço, uma 

carga de dez vezes o peso de cada luminária completa (incluindo o peso do driver) no 

baricentro desta por um período de 5 minutos, estando a luminária fixa em suportes 
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adequados com os mesmos diâmetros dos braços de aplicação. Após o ensaio qualquer 

parte do corpo não deve apresentar ruptura. 

 

 A luminária deverá possibilitar a instalação de relé fotoelétrico (ABNT NBR 

5123) que permita o giro em torno de seu eixo de 360º de forma a possibilitar a orientação 

do foto-sensor contra incidência de luz artificial, deverá possuir também tomada padrão 

ANSI C136.41 para funcionamento de sistema de telegestão. 

 

 

As luminárias devem ser resistentes à força do vento, conforme previsto na 

ABNT NBR 15129. 

 

3.2 Características Elétricas 

 

As luminárias deverão ser fornecidas completamente montadas pelo 

fabricante, incluindo todos os seus componentes e assessórios, prontas para serem 

instaladas na rede de iluminação pública em tensão nominal de 127VAC a 220 VCA, 60 

Hz, e considerar a tolerância de tensão estabelecida pela ANEEL. 

Deverão possuir fator de potência mínimo de 0,92 e Distorção Harmônica 

Total (THD) da corrente de entrada menor que 20%. 

Deverá possuir imunidade a sobretensões transientes conforme normas IEC 

61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operação A. 

A luminária deverá ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de Tensão 

(DPS) do tipo uma porta, limitador de tensão, classe II, capaz de suportar impulsos de 

tensão de pico de 10KV (Forma de onda 1,2/50µs), e corrente de descarga de 10KA (forma 

de onda 8/20µs), 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. O Dispositivo 

Protetor de Surto deve possuir ligação em série com o driver de forma que caso o protetor 

atinja o final de sua vida útil o circuito deve abrir e desenergizar o driver. 

Os componentes da luminária devem ter vida média mínima de 60.000 horas, 

em temperatura ambiente de 35º garantindo-se a substituição sem a necessidade de troca 

do corpo ou carcaça. 

O conjunto deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas ambiente 

entre -10ºC e +40ºC. 
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As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, rebarbas, 

saliências e outros defeitos análogos que possam causar abrasão na isolação da fiação. 

Partes como parafusos metálicos de rosca total sem cabeça não devem sobressair nas 

passagens dos fios. 

 

3.3 Características Fotométricas 

 

As medições das características fotométricas devem ser aquelas 

correspondentes ao conjunto da luminária, não sendo aceitas medições apenas do LED. 

A luminária LED completa, bem como o módulo de LED, deve possuir 

obrigatoriamente as características a seguir: 

 

a) Temperatura de cor entre 4.000 K e 5.000 K; 

b) Eficiência luminosa mínima de 105 lm/W; 

c) Índice de Reprodução de Cor mínimo de 70; 

d) A manutenção do fluxo luminoso da luminária deve ser maior do que 70% 

após 60.000 hs de operação. A comprovação da manutenção do fluxo 

luminoso deverá ser feita por meio da apresentação do relatório IESNA LM-

80 e da temperatura medida ISTMT. A manutenção do fluxo deverá ser 

calculada conforme TM21 L70; 

e) A fotometria da luminária deverá ser ensaiada e certificada segundo a 

norma IES LM-79 (IESNA); 

f) A corrente de alimentação fornecida pelo driver não deve ultrapassar a 

corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo luminoso; 

g) O LED deve ser ensaiado e certificado segundo a norma IES LM-80; 
 

h) As luminárias, quando instaladas, deverão atender à norma NBR5101; 

 

i) As luminárias deverão manter o fluxo luminoso maior do que 95,8% até 

completar 6.000 horas de operação. Para comprovar a manutenção do 

fluxo luminoso, a SISEP a seu critério, poderá realizar ensaios em campo, 

por amostragem, em luminárias instaladas. Se comprovado limites de 

depreciação do fluxo luminoso acima do permitido, o fornecedor se obrigará 

a substituir todas as luminárias. 
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3.4 Identificação 

 

As luminárias devem ser identificadas de acordo com as disposições da ABNT 

NBR 15129 e da ABNT-NBR IEC 60598-1, de forma legível e indelével com, no mínimo, as 

seguintes informações: 

a) Nome ou marca comercial do fabricante; 

b) Modelo ou tipo da luminária; 

c) Mês e ano de fabricação; 

d) Grau de proteção; 

e) Identificação individualizada da luminária por número ou por caracteres 

alfanuméricos. 

A identificação será na face externa da luminária, em local de fácil visualização. 

 

3.5 Ensaios realizados na fábrica 

 

Os ensaios e as características listadas serão avaliados em parecer emitido 

pela comissão de homologação. Considerar-se-á aprovada a luminária aprovada em todos 

os itens. 

Os protótipos aprovados ou reprovados ficarão a disposição para retirada pelo 

fornecedor no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do parecer. Após este 

período a SISEP poderá dar o destino que melhor lhe convier. 

 

Estando o produto em conformidade com as exigências desta especificação e 

das normas pertinentes, a SISEP emitirá o Certificado de Homologação com validade de 5 

(cinco) anos. 

 

O certificado de Homologação poderá ser suspenso a qualquer tempo caso 

as luminárias homologadas apresentem defeitos de fabricação não corrigidos pelo 

fornecedor ou não cumpram os requisitos de durabilidade e performance atestados nos 

ensaios do protótipo ou da amostra. 

 

4. INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO 

 

A SISEP reserva-se no direito de inspecionar as luminárias na fábrica, 

diretamente ou por meio de representante devidamente credenciado, para verificação do 
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cumprimento das especificações indicadas. A SISEP poderá realizar ensaios em campo de 

prova ou em luminárias instaladas em logradouros públicos para certificar as informações 

fornecidas pelos fabricantes. 

 

A critério exclusivo da SISEP, a inspeção em fábrica poderá ser solicitada, 

ocasião em que o fornecedor deverá enviar a SISEP o PIT (Plano de Inspeção e Testes) 

para aprovação da SISEP. 

 

A SISEP se reserva o direito de inspecionar e testar as luminárias antes do 

embarque ou a qualquer tempo em que julgar necessário. O fabricante deverá proporcionar 

livre acesso do inspetor aos laboratórios e às instalações onde o equipamento em questão 

estiver sendo fabricado, fornecendo as informações desejadas e realizando os ensaios 

necessários. 

O inspetor poderá exigir certificados de procedências de matérias primas e 

componentes, além de fichas e relatórios internos de controle. 

 

O fabricante deve assegurar ao inspetor da SISEP o direito de se familiarizar, 

em detalhes, com as instalações e os equipamentos utilizados, estudar todas as instruções 

e desenhos, verificar calibrações, presenciar ensaios, conferir resultados e, em caso de 

dúvida, efetuar novas inspeções e exigir a repetição de qualquer ensaio. 

 

Todos os instrumentos e aparelhos de medição, máquinas de ensaios etc., 

devem ter certificado de aferição emitido por instituições homologadas pelo INMETRO 

dentro do prazo de validade, podendo acarretar desqualificação do laboratório o não 

cumprimento dessa exigência. 

 

A aceitação do lote ou a dispensa de execução de qualquer ensaio não exime 

o fabricante da responsabilidade de fornecer o equipamento de acordo com os requisitos 

desta norma técnica e não invalida qualquer reclamação posterior da SISEP a respeito da 

qualidade do material ou da fabricação. 

 

Mesmo após haver saído da fábrica, o lote pode ser inspecionado e submetido 

a ensaios, com prévia notificação ao fabricante e, eventualmente, em sua presença. Em 

caso de qualquer discrepância em relação às exigências desta norma, o lote pode ser 

rejeitado e sua reposição será por conta do fabricante. 
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Após a inspeção das luminárias, o fabricante deverá encaminhar à SISEP um 

relatório completo dos ensaios efetuados, em uma via, devidamente assinado por ele e pelo 

inspetor credenciado pela SISEP. Este relatório deverá conter todas as informações 

necessárias para o seu completo entendimento, tais como: métodos, instrumentos, 

constantes e valores utilizados nos ensaios e os resultados obtidos. 

 

Nenhuma modificação na luminária deve ser feita "a posterior" pelo fabricante 

sem a aprovação da SISEP. 

 

A SISEP poderá, a seu critério, em qualquer ocasião, solicitar a execução dos 

ensaios de tipo para verificar se as luminárias estão mantendo as características de projeto 

preestabelecidas por ocasião da aprovação dos protótipos. 

Os custos de viagem e hospedagem dos inspetores serão por conta da SISEP 

e caso haja rejeição os custos de reinspeção serão por conta do fornecedor. Caso a fábrica 

esteja localizada fora do Brasil os custos de inspeção correrão por conta do fornecedor, 

devendo, neste caso e em caso de reinspeção ser atendidas todas as condições do 

regulamento de viagens da SISEP. 

 

5. GARANTIA 

 

As luminárias deverão possuir termo de garantia expedido diretamente 

pelo fabricante. O prazo da garantia deverá ser de no mínimo 6 (seis) anos, contados da 

data da entrega do produto à SISEP. 

 

Durante o período de garantia a contratada deverá substituir, por sua conta, 

os materiais que apresentarem defeitos de fabricação ou perdas de característica técnica, 

após o recebimento e aceitação pela SISEP. 

 

No caso de substituição das luminárias, ou qualquer componente, a garantia 

da nova luminária ou componente deverá ser a mesma, de 6 (seis) anos, reiniciada sua 

contagem a partir da substituição ou entrega à SISEP. 

Adicionamente ao termo de garantia do fabricante e como condição para a 

assinatura do contrato de fornecimento o fornecedor deverá fornecer apólice contratada 

junto a uma seguradora credenciada pela SUSEP no valor da contratação e com validade 
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igual ao da garantia do fabricante que garanta em caso de falência do fornecedor ou do 

fabricante a substituição de qualquer equipamento fornecido por outro com as mesmas 

características. 

 


