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RESUMO

Este trabalho apresenta a experiência da ELETROBRÁS
na implantação do Programa de Iluminação Pública no
âmbito PROCEL - Programa de Combate ao Desperdício
de Energia Elétrica .

Inicialmente aborda o  modelo brasileiro de prestação do
serviço de iluminação pública, o papel dos municípios e
das concessionárias e a participação no mercado de
energia elétrica.

Apresenta também as estratégias adotadas para a
operacionalização  do Programa de Iluminação Pública
do PROCEL, resultados alcançados e avaliação de
projetos já concluídos.

PALAVRAS-CHAVE

Iluminação Pública, Eficiência Energética, Programa de
Iluminação Pública, Serviços de Iluminação Pública,
Combate ao Desperdício em Sistemas de Iluminação
Pública

1.0 - INTRODUÇÃO

Desde a sua implantação o PROCEL tem priorizado
ações no segmento da iluminação pública. Na última
década, cerca de 400.000 lâmpadas foram substituídas,
em projetos de incentivo às concessionárias de energia,
e resultaram em substancial declínio no uso de lâmpadas
incandescentes e mistas. No entanto, o setor de
iluminação pública ainda apresenta considerável grau de
desperdício energético, atribuído à instalação de
equipamentos ineficientes. Há também outros fatores  a
serem considerados, como a falta de critérios adequados
de projetos e  a  ausência de gestão  eficiente desses
serviços.

Com o objetivo de mitigar as deficiências identificadas,
adotou-se medidas para incentivo ao desenvolvimento
tecnológico de equipamentos, capacitação de pessoal
para projetos eficientes e a divulgação junto aos
municípios , ampliando o escopo do Programa de
Iluminação Pública da ELETROBRÁS/PROCEL.

2.0 - A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ILUMINAÇÃO  PÚBLICA  NO BRASIL

A iluminação pública é essencial para a qualidade de
vida da comunidade. É de fundamental importância para
o desenvolvimento social e econômico do município e se
constitui num dos vetores para a segurança pública nos
centros urbanos, tanto na questão do tráfego de veículos
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e de pedestres quanto na prevenção contra a
criminalidade.

Os serviços de iluminação pública no Brasil surgiram
com a criação das primeiras empresas de energia elétrica
- a maioria, privadas e estrangeiras -, através de
contratos celebrados entre estas e as Prefeituras
Municipais. Posteriormente, com a mudança de controle
da empresas – de privado para estatal -, o processo de
reversão de bens e instalações das empresas estatizadas,
parecem ter conduzido a um quadro institucional
confuso, suscitando questionamentos das empresas de
energia elétrica sobre o patrimônio e a competência legal
para exploração dos serviços de iluminação pública.

A legislação específica estabelecendo as condições gerais
a serem observadas no fornecimento de energia elétrica
destinado a iluminação pública, só veio ser editada em
1989, através da Portaria Nº 158, do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, órgão
concedente, regulador e fiscalizador dos serviços de
eletricidade no Brasil. Baseado no artigo 30, inciso V,
da Constituição Federal, interpretou o DNAEE, serem os
serviços de iluminação pública "de interesse local", e,
portanto, de competência dos Municípios, sob prestação
direta ou em regime de concessão ou permissão.

Atualmente, os serviços de iluminação pública no Brasil
são prestados tanto pelas concessionárias de energia
elétrica, quanto pela prefeituras municipais, diretamente
ou por empresas contratadas.

Em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de
Administração Municipal - IBAM, no âmbito do
Convênio PROCEL/IBAM, abrangendo 173 municípios
brasileiros com população acima de 50.000 habitantes,
constatou-se que em 42% desses municípios a
concessionária  de  energia  elétrica é a prestadora de
serviços de iluminação pública,  em  36%  é  a própria
prefeitura  municipal e em 21% o serviço é prestado por
ambas, concessionária e prefeitura municipal.

Os Municípios são responsáveis pela garantia de um
serviço público que é, ao mesmo tempo, submetido à
legislação privativa da União e que, pela sua natureza -

distribuição de energia elétrica -, é prestado, em muitos
casos, por empresas sob controle dos governos estaduais.
Esses diferentes níveis de competência legal enseja,
entre outros aspectos, um quadro conflituoso nas esferas
técnica, política e administrativa, podendo dificultar a
implementação de programas de conservação de energia
e de eficientização dos sistemas de iluminação de
iluminação pública.

A implementação de um programa de combate ao
desperdício de energia elétrica no setor da iluminação
pública passa, necessariamente, pela avaliação desse
contexto e pela análise do papel e dos interesses dos
vários atores - prefeituras municipais, concessionárias
distribuidoras de energia elétrica e indústria de
equipamentos, de modo que a sociedade, a quem
realmente se destina o serviço, seja a verdadeira
beneficiada .

3.0 O MERCADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO BRASIL

A iluminação pública é responsável por
aproximadamente 3,5% da energia elétrica total
consumida no Brasil. Embora este valor seja pouco
expressivo, a sua importância deve-se ao fato de que  a
carga associada a este uso final ocorre, em parte, no
horário de demanda máxima do sistema elétrico.

Estima-se que no Brasil as redes de iluminação pública
atendam cerca de 12,3 milhões de pontos e totalizem
uma potência instalada da ordem  de 2.471 MW,
equivalente a um consumo anual de 10.674 GWh/ano .

Em 1995 a ELETROBRAS/PROCEL realizou uma
pesquisa, envolvendo 37 empresas concessionárias de
energia e mapeou cerca de 88% dos pontos de
iluminação pública existentes no país, até dezembro de
1995. Os resultados obtidos, como a  participação dos
tipos de lâmpadas utilizados no Brasil, são apresentados
no Quadro 1 .
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QUADRO 1 - Pesquisa nacional de iluminação pública.

SITUAÇÃO ATUAL Substituição SITUAÇÃO PROPOSTA

TIPO DE
LÂMPADA

(1)

QUANTIDADE

I

                     (%)

DEMANDA
(MW)

II

                   (%)

CONSUMO
(GWh)

III

(2)

QUANT.  DE
TROCAS

IV

DEMANDA
 (MW)

V

                  (%)

CONSUMO
(GWh)

VI

(2)

Economia
VII

(3)
LI 337.628 3,85 49,85 2,82 215,35 333.980 0,38 0,03 1,64 99,24%
LM 613.685 6,99 117,24 6,63 506,48 604.386 0,35 0,03 1,51 98,71%
VMAP 7.084.760 80,68 1.379,76 77,99 5.958,56 5.347.586 220,33 17,38 951,83 84,03%
VSAP 637.059 7,25 216,85 12,26 932,12 - 1.040,88 82,20 4.496,60 -382,40%
FL 107.531 1,22 4,33 0,24 18,71 - 4,33 0,34 18,71 -
OUTROS 1.137 0,01 1,07 0.06 4,62 - 1,07 0,08 4,62 -
TOTAL 8.781.800 100 1.769,10 100 7.642,08 6.285.952 1.267,36 100 5.474,91 28,36%

(1)  LI - LÂMPADA INCANDESCENTE
    LM - LÂMPADA MISTA
    VM AP - VAPOR DE MERCÚRIO ALTA PRESSÃO
    VS AP - VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO
    FL - LÂMPADA FLUORESCENTE

(2) CONSIDERANDO 12 hs DIÁRIAS
(3) ECONOMIA = ((COLUNA III - COLUNA VI) / COLUNA III) X 100%

4.0 - O PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DA ELETROBRAS/PROCEL

A pesquisa realizada possibilitou definir um potencial de
redução de capacidade instalada da ordem de 500 MW,
que  corresponde a um consumo de  2.167 Gwh/ano,
equivalente à substituição de 6 milhões de pontos.

Em 1996 foi elaborado um novo plano de ação para a
iluminação pública para substituição de 3 milhões de
pontos, enfatizando a aplicação das lâmpadas de vapor
de sódio alta pressão. Esta meta equivale a uma redução
de demanda da ordem de 350MW e de consumo de
energia correspondente a 1533 GWh/ano.

Além da adoção de lâmpadas a vapor de sódio alta
pressão, considera-se o uso de luminárias de alta
refletância, reatores de alto fator de potência, relés
fotelétricos especiais e sistemas automatizados para
acionamento.

4.1 Estratégias Para Implantação do Programa de
Iluminação Pública

Para o cumprimento do seu objetivo de fomentar a
eficiência energética nos sistemas de iluminação pública
do Brasil e promover a transformação do mercado de
produtos nesse setor, a ELETROBRAS/PROCEL adotou
as seguintes estratégias :

• Disponibilzação de recursos da RGR para
financiamento às concessionárias.

• Capacitação de pessoal.
• Divulgação do programa para prefeituras e

concessionárias.
• Suporte técnico e orientação a prefeituras e

concessionárias.
• Incentivo ao desenvolvimento tecnológico
• Apoio e elaboração de publicações técnicas.
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4.2 Resultados Alcançados

4.2.1 – Realizações

• Financiamento de R$ 114 milhões (RGR) para
substituição de 2,48 milhões de pontos de I.P.
(Quadro 2).

• Substituição de 792 mil pontos até 1998.
• Redução de demanda de 62,5 MW.
• Elaboração de metodologia para avaliação

técnico-econômica dos projetos de IP.
• Elaboração e divulgação do Kit Prefeitura.
• Elaboração do Manual de IP Eficiente Convênio

PROCEL/IBAM.

• Promoção de dois cursos de capacitação para
técnicos municipais, de concessionárias e
projetistas.

• Atuação na elaboração e revisão da legislação e das
normas técnicas específicas para a I.P. (Portaria
DNAEE 158 e NBR 5101).

QUADRO 2 - Projetos apresentados para financiamento RGR.

REGIÃO
NÚMERO DE

PONTOS
SUBSTITUÍDOS

INVESTIMENTO
TOTAL *

( R$ X MIL )

ENERGIA
CONSERVADA

(MWh/ANO)

REDUÇÃO DE
DEMANDA

(MW)

NÚMERO DE
MUNICÍPIOS
ATENDIDOS

Nordeste 894.054 60.458,61 287.225 65,86 92
Norte 153.535 14.131,59 35.172 8,11 54
Centro-Oeste 359.812 33.032,40 152.979 34,74 249
Sul 869.249 66.795,63 278.990 64,35 308
Sudeste 206.496 39.751,27 170.996 29,43 24
TOTAL 2.483.146 214.169,50 925.362 202 727

     * Financiamento da ELETROBRÁS com recursos da RGR – R$ 114 milhões.

4.3– Principais projetos implantados

Em Salvador foram substituídas 95.343 lâmpadas,
10.000 luminárias e 46.343 relés fotelétricos, sendo
10.000 com fotocélula dupla. Este projeto resultou
numa economia da ordem de 37% na conta de
energia da prefeitura e numa redução de 7.265 kW
na potência instalada  correspondendo a 31.383
MWh/ano de economia no consumo.

Em Campo Grande foram substituídos 58.000 pontos
de iluminação pública. A execução do projeto pela
ENERSUL, proporcionou uma redução de 5.254 kW
na potência instalada, equivalente ao consumo de
22.699 MWh/ano.

Na área de concessão da CEEE foram substituídos
65.063 pontos de I.P., o que proporcionou uma redução
de 11.683 kW na potência instalada correspondendo a
53.295 MWh/ano de consumo evitado.

5.0  - CONCLUSÃO

A implantação do Programa de Iluminação Pública
trouxe, além dos resultados de redução de consumo
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de energia esperados, um aprofundamento das
questões legais relativas à gestão destes sistemas, por
parte das concessionárias e das prefeituras.

Novos atores surgiram, ampliando as alternativas de
negócios e promovendo maior qualidade na prestação
de serviços. Constatou-se também que a nova
iluminação tem grande aceitação por parte da
população beneficiada com os projetos.

Mesmo sendo necessário um significativo esforço
para assegurar a continuidade destas ações, a
transformação tecnológica na iluminação pública é
um processo em pleno desenvolvimento no Brasil.
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