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I - INTRODUçAo

A iluminação pública é cssencial à qualidade de vida nos centros
urbanos, Está diretamente ligada à segurança pública no tráfego, prevlIle
a cril11ltlalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valorIza
monumentos, prédios c pmsagens, facilita a hlerarqma vIária, onenta
percursos e permite um melhor aproveitamento das áreas de lazer,

No presente trabalho, procuramos abordar, de forma sintétrea,
aspectos energéticos, legais e ambientais associados aos sIstemas de
iluminação pública no BraSIL

II - O SISTEMA DE ILUMINAÇAo PÚBLICA BRASILEIRO

Seglmdo dados da Centrais Elétricas Brasileiras S/A, Eletrobrás,
há, no BrasiL, aproximadamente 14,5 milhões de pontos de ilulnlllação
pública lIlstalados, sendo 47% desses pontos localizados na RegIão
Sudestc, 20% no Nordeste, 19% no Sul, 9% no Centro-Oeste, c 5% na
RegIão Norte,

Atualmente, a iluminação públ1ca corresponde a
aproXimadamente 7% da dem,mda nacional e a 33% do consumo total
de energia elétnca do país, o que representa uma demanda de 2300
!'viW e um consumo dc 10,2 TWh!ano,

A título de comparação, observa-se que as usmas nucleares de
Angra I e Angra II possuem capacidades instaladas de geração,
respectivamente, de 657 MWe 1350 !'vIW, Juntas, estas usinas totalizam
2,(107 MW de capaCidade instalada que possibllrtaram a produção, em
2002, de 13,8 T\Vh,

UI - AS NORMAS APLICAVEIS À ILUMINAÇAo PÚBLICA

Em conformidade com o que dispõe a Constitmção Federal, art,
30, inciso I, compele aos MmricíplOs legislar sobre a prestação dos sen1ços
públlcos de lIlteresse locaL, nos quais se msere a ilumlllação pública,

Entretanto, por estarem diretamente assocradas ao fornecimento
dc encrgia clétrica,tema submetrdo à legislação federal, aplrcam-se regras
federais específicas às condições de fornecimento de energia destinado
li rlwninação públrca, assnn como ao fornecimento geral de energia
elétrica, matérias regulamentadas especlficamente pela Resolução n"
456/2000 da AgênCIa Nacional de Energia Elétnca - Anee1,

44



A Resolução Aneel n° 456í2000 estabelece que, medIante
contrato ou convêlllo, o concessionário poderá efetuar os serviços de
iluminação pública, fiC<Uldo o Poder Púbhco Municipal responsável pelas
despesas decorrentes. Entretanto" quando o ponto de entrega da energia
se dá no bulbo da lâmpada,. os serviços de operação e manutenção.
inclusive seus custos, são de responsabilidade da concessionária.

Objetivando dot1r os MUlllcíplos e o Distnto Federal dos recursos
finmcelros necessá1'1os para o desenvolvimento dos sistemas locaIS de
Jlul11mação púbhca e para o pagamento do consumo de energIa elétnca
associado., a Lei Maior, em seu alto 149-A (EC n" 39120(2), Inculta aos
MumcíplOs e ao Dlstnto Federal a mstitmção" na forma das respectr vas
1cis, de eontnbuição para o custeio do serviço de iluminação púbhca.

Observa-se que a cobrança de taxa de iluminação pública é
conslderada inconstitucional, uma vez que o inciso II do alto 145 da
Constituição Federal estabelece que a condição para lllstltuição de
qualquer taxa, pela limão, pelos Estados, pelo Dist1'1to federal e pelos
Municípios é a divisibilidade dos serviços prestados ou colocados á
disposição do contnbuinte. ASSlIR em função do caráter de indiv1slbilidade
do serviço público de Jluminação pública, a cobrança de taxa para custeio
deste serviço é inconstitucIOnal.

O contrato de concessão firmado pelas empresas concesSlOná1'1as
do serVlço público de dlstribuição de energia elétrica com o Poder
Concedente tmnbém apresenta reflexos sobre o tema lluminação pública,
Em todos, dcntrc as obrigações e encargos da concessionária figura o
dever de aplicar anualmente o montmte de, no mílllmo, 0,5 % de sua
receIta operaclOnallíqUlda, em ações que tenhmn por obJeÜvo o combate
ao desperdício de energia elétrica.

Para o cumpnmento desta ob1'1gação" cada concesSlOná1'1a deve
aprescntar à Anecl, em data cstabelecida no seu contrato de concessão,
um conjunto de proJelos que compreendem o respectIvo Programa Anual
de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica, o qual deve conter
melas fíSicas e financeiras, observadas as diretnzes estabelecidas para
a sua elaboração.

Os valores envolvidos nos programas de conservação de energia
das concessionárias são bastante significativos. No ClelO 2003/2004,
scglmdo dados da AnecL os investimentos das dlstribmdoras de energia
elétnca em tais Programas chegam <l, aproximadmnente, R<f; 260 rmlhões.
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As diretnzes para elaboraçi'Lo dos Programas si'Lo aquelas
definidas na Lel n° 9,991, de 24 de ,hJlho de 2000, bem como aquelas
contidas nas resoluções da Aneel relativas à eficiência energética,
Observa-se, amd'l, que a Lei n" 9,991/2000 reduz para (),,25~~, o percentual
de receita liquida a ser investido em eficiêncla energética pelas
concessionánas de distTibuição de energia elétrica, a partir de 2005,

Fmalmente, também, aplica-se à maténa a Le1 n" ](),295, de 17
de outubro de 2001" que estabeleceu a Política NaclOnal de Conservação
e Uso RaClOnal de Energm e o Decreto n° 4,059. de 19 de dezembro de
2001" que regulamentou a referida Lei,

IV - O PROGRAMA NACIONAL DE ILUlVHNAÇAo
P(IBLICA EFICIENTE - RELUZ

Em função da magnitude dos números associados aos slstemas
de ilummação públ1ca, e considerando a sigmficativa melhoria na
efiC1êncIa energética que pode ser obtlda neste slstema adotando-se
equipamentos e teenologlas ma1S reeentes, a Eletrobrás, sob a
coordenação do Ministério de Mmas e Energia MME, desenvolveu,
no âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétnca
PROCEL, o Prognuna NaClOnal de Ilummaçi'Lo Púbhca Eficiente
ReLuz,

O ReLuz f01 lançado em Junho de 2000 e prorrogado, em 2002,
até 2010, O programa pretende tomar efic1entes 9,5 milhões de pontos
de Iluminação púbhca, equivalentes a 77% do potencial de melhoria da
eficiência (12,3 milhões de pontos) e instalar 3 milhões de novos pontos,
observando os princíplOs da ef1ciêneia energética,

Atingidas as metas estabeleCidas, o progrmna terá conseguido
reduzir a demanda dos sistemas de 11ul1llllação pública em cerca de 540
1\t1W, aproximadamente a potênC1a da usina nuclear de Angra I,
possibilitando uma economia de energia elétrica de 2,4 TWh/ano, O
equivalente à soma do consumo de energia elétrica, no ano 2000, dos
sistemas de iluminação pública das Regiões Norte e Sul do País, ou o
eqmvalente ao consumo anual de uma cidade com 4,8 milhões de
habitantes, aproximadamente três vezes a população da cidade de ReClfe
(PE).

O desenvolvimento do ReLuz se dá por intermédio de
financiamentos de projetos de melhoria dos sistemas de iluminação pública
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existentes, expansão desses sIstemas, proJetos de iluminação especial
de monumentos ou projetos de inovação tecnológica da iluminação
pública.

Estes projetos devem ser propostos a Eletrobrás pelas
concesslOnánas de energIa elétrica - distribuidoras, transmissoras e
gi;;radoras - qUi;; se ri;;sponsabilizam pda i;;xi;;cução dos Si;;rvIÇOS, i;;m
articulação com as PrefeIturas MUlllcipais. Se aprovados, a Eletrobrás
financia, em condIções especIais, até 75%) do valor total do projeto. Os
25%, restantes constituem a contraparhda das concesslOnánas e das
Prefeituras MunicIpais" que podem ser realizados por mtennédio de
servIços executados com recursos própnos como transpOlte" mão de
obra ou outros serviços necessános à execução dos projetos.

A melhoria da qualidade dos sistemas de Ilummação pública é
um processo em que todas as palies envolvidas ganham.

Para o Mumcípio, traduz-se em melhor Imagem, favorecendo o
tUrIsmo, o comércIO e o lazer noturno, amphando a cultura do uso efIcIente
e racional da energia elétrica, contribuindo, assim, para o desenvolvimento
SOCIal e econômico da população. AdIcionalmente, o Mumcípio obtém
uma redução média de 30% a 40~,,) no consumo de energIa elétnca com
o sistema de iluminação pública, possibilitando, a redução na Taxa de
Ilummação Pública - TIP cobrada, aumentando a atrattvidade do
MunicípIO para a instalação de indústrias e fomentando o comérCIO, pois
sobram mais recursos nos bolsos dos consumidores. Os benefIcios
refletem-se diretamente na economIa locaL

Para as concessionárias de distribuição de energia elétrica, o
mvestlmento resulta em slgl1lfleatlva redução das perdas de energm,
melhoria das condições operativas, possibilit<mdo a liberação de energIa
para atelldllllento a novos COllSlumdores e o desenvolvuuellto de novos
negócios na área da conservação de energia, além de representar o
cumprimwto de obngação estabelecida no contrato de eonci;;ssão c na
Lei n" 9.991, de 24 de julho de 2000.

v - A POLUIÇAo ASSOCIADA AOS SISTEMAS DE
ILUMINAÇAo ARTIFICIAL

Todos os Si;;res vivos ajustam seu comportamento di;; acordo com
as condições de tlurnmaçào natural. A 1ll1phmtaçào da ilmumaçào artifIcial
nas cidades traz llluitos benefiCIOS, entretanto, se a luz prodUZIda extrapola
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a área que deve ser ilwninada, atingindo áreas e objetos adjacentes, o
sistema além de desperdiçar energia iluminando o que não precisa ser
ilwninado, passa a causar efeitos indesejáveis como ofuscamento de
motoristas, problemas para pessoas repousarem e dificuldades para a
observação do céu noturno por navegantes, por astrônomos ou por
pessoas interessadas apenas em desfrutar da beleza de wn céu estrelado.

Aos efeitos adversos decorrentes da implantação de sistemas
de ilwninação artificial, dá-se o nome de poluição luminosa.

A implantação de sistemas de ilwninação artificial, especiahnente
postes de grande altura, também acarretam wn problema de poluição
visual que reduz a qualidade de vida dos habitantes das cidades que
deveriam ser beneficiados pelos referidos sistemas.

A preocupação com a qualidade da ilwninação artificial existente
e em implantação e sua revisão visando melhorias quanto aos aspectos
de eficiência energética, redução da poluição visual e luminosa vem
crescendo em diversas partes do mundo e não deve ser negligenciada
no Brasil.

A figura I, baseada em material divulgado pelo ILE - The
Institution of Lighting Engineers (http://www i/e. org. uk), mostra como
um poste de iluminação com luminária inadequada acarreta desperdicio
de energia e outros problemas, iluminando áreas onde tal efeito é
indesejável.

Figura 1 - Exemplo de iluminação inadequada
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Refonn~ dos sistemas de ilwnilu9l.o públic~, wn~ questlo de eficiênci~

enerl!étic~ e de reduçl.o da poluíçl.o mlbiental

A solução dos problemas de poluição lrnninosa e de desperdício
de energia existentes nos sistemas de iluminação artificial é obtida por
intennédio da utilização de luminárias apropriadas. A figura 2, também
extraída do material do ILE, apresenta, de fonna esquemática, os tipos
de luminárias inadequadas e das indicadas

Figura 2 - Exemplos de luminárias inadequadas
e de luminárias indicadas

A definição dos equipamentos mais eficientes do ponto de vista
energético, e de menor impacto ambiental tem sido objeto de legislação
específica em diversos países.

Farto material sobre a poluição luminosa, seus efeitos, fonnas
de mitigação, nonnas aplicáveis em diversos estados norte-americanos,
modelos de nonnas aplicáveis etc., podem ser obtidos junto à IDA 
The International Dark-Sky Association (btt,p /Iwww. darkskv or~)

Há, também, páginas na Internet, produzidas por brasileiros,
abordando o tema, tais como as encontradas nos endereços : h11:R..JL
inga. ufu.br/~silvestrlpoluminl e http://www.geocities.com/
CapeCanqveral/StationI62681.
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A EletrobrâsíProcel, em convênio com o Instituto BrasileIro de
Adnul1lstraçã.o J'vlul1lcipal - IBAM, vem desenvolvendo, desde 1996,
pesquisas, cursos e pubhcações voltados para a promoção da eficll~ncia

energétIca nos IVlulllcíplOS Brasilelrosc
Como resultado destes trabalhos, merece destaque a

estnrturação, na Internet, da Rede Cidades Eficientes, acessível por
intermédIO do endereço hrtpcc'/www ibam. orgc br/publique/cgi/
cgllllacexe/svs~\'tart.htmcA Implantação desta rede contou com o apoio
do Programa ALURE, da Comissão Europém e teve como ponto de
partida a experiêncJa da Rede Européia. "Energie-Cités", uma associação
de municípios europeus que promove a sustentabIlidade energéttca local.

Dcstaca-sc mnda, como rcsultado do convênio ProcclíIBAM a
elaboração dO"Manual de Ihuuimçã.o Pública Eficiente", uma publicação
contendo mformações técmcas para agentes envolVIdos na elaboração
de projetos de sIstemas de Iluminação pública dos MUlllCípios, tendo
como toco o combate ao desperdícIo de energIa elétncac

Ressalta-se, contudo, que a Rede Cidades Eficientes e a referida
publicação do IBAM, apesar de conler relevantes informações sobre
efiCIência energética. não faz qualquer referênCIa ao tema polUIção
lummosac

VI - NORMAS BRASILEIRAS CONTRARIAS A POLlJIçAO
LUMINOSA

Não obstante a competência mUlllcipal para legislar sobre
iluminaçào pública, observa-se que, de acordo com o disposto no inciso
VI do art. 24 da Constituição Federal, compete concorrentemente à
União, aos Estados e ao Distnto Federallegislar sobre conservação dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluiçãoc
ASSIm, lembrando que a poluição lummosa podc dccorrcr dc qualquer
sistema dc iluminação mtificlaL públIca ou privada. conclui-se que normas
contrárias à polmção luminosa não devem se restringir aos sIstemas de
iluminação pública e podem ser nOlmas federais, estaduais ou municipais,

Nas pesquisas reallzadas para elaboração do presente trabalho,
observou-se que, no BraSIl, apenas o MUJllcípio de Caeté, em Minas
Gerais, regulamentou, por melO de legislação específica, criténos de
iluminação pública objetIvando rcduzlr a poluição IUillmosa em áreas
próxImas ao Observatório da Serra da PIedade. pertencente à
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Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, e ao Observatóno do
Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais - CEAl'vlIG, ambos
situados na Serra da Piedade.

Há,. portanto" amplo espaço para tratamento da questão por parte
dos legislativos federal, estaduais e municlpais.

No âmbito do governo federal, o tema poluição luminosa e
pohnçào visual decorrente dos sistemas de Jluminação artIficIal ainda
não fOI objeto de qualquer açào normativa por parte dos órgãos
competentes, ou seja, por parte do !VIImsténo do MelO Amblente - MMA,
do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos RenovávelS 
IBAMA, do MUllsténo de Mmas e EnergIa -MME e da Agêncm Nacional
de Energia ElG1nea Anee!.

Assmale-se que o tema poderia ser abordado tanto sob a ótica
ambiental quanto da conservação de energia, pois a pohnção luminosa
está, também, diretamente associada à energia desperdiçada na produçào
de efeItos indesejáveis.

Sob a ótica da eficiência energética.. já há base legal para
tmtamento da questão pelos órgãos fedenus.

A Lei n° 10.295, de 17 de outubro de 2001, estabeleceu a Política
Nacional de Conservação c Uso Racional de Energia c o Decreto nO
4.059, de 19 de dezembro de 2001. que regulamentou a refenda Lei,
determinou., in verbis:

"Art. 10 Os níveis maxlmos de consumo de
energia, ou mínimos de eficiência energética, de
máquinas e aparelhos consumidores de energia
fabricados ou comercializados no País, bem como as
edificações cmlstruídas, serão estabelecidos com base
em indicadores técnicos e regulamentação específica
a ser fixada nos termos deste Decreto, sob a
coordenação do Ministério de Minas e Energia."

Assnu, o Mmlsténo de Mmas e Energia tem competência legal
para coordenar a elaboraçào de regulamentaçào específíca que, ao
contemplar a efiCIência energética dos equipamentos de ilummação
arllficiaL resulte na redução do desperdícIO de energia e em menores
níveis de poluição luminosa.
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Por outro lado, considerando que a Eletrobrás é a empresa
executora do Programa NacIOnal de Iluminação Pública Etlciente 
ReLuz é possível e recomendável que a empresa, juntamente com o
M!vIE, a AueeL. o MMA e o IBAMA, trabalhe na elaboração de um
conJlmto de normas que visem evitar que recursos federais sejam
empregados na renov,wão ou ampliação de sistemas de iluminação pública
que acarretem o aumento dos níveis de poluição VISlJaI e de polll1ção
luminosa, desperdlç,mdo energia.

Interessante fonte de infonnaçães para a elaboração pela Umão,
Estados e Municípios de normas objetivando a reduçào da polu.içào
lummosa e do desperdícIo de energia em sistemas de l!ummaçào mtlfícIaI
é o modelo dc norma quc podc ser obtidoJunto à IDA Thc Intemational
Dark-Sky Association (h1tu: /www.darkskvor!;')

VII CONCLUSÕES

Com base no exposto, concluí-se que:
a l!uminaçào pública constitui parcela de carga relevante para
o Sistema elétnco brasileiro, correspondenda a
aproximadamente 7% da demanda naCIOnal e a 3,3% do
consumo total de energia elétrica do país, o que representa
mnademanda de 2.300 I'vfW eumconsumo de 10,2 TWhiano;
compete aos Mlllllcípios legislar sobre illlmmaçào pública;
porém, por estarem diretamente associadas ao fomecimento
de energia elétrica, tcma submctido à legislação fcderal,
aplicam-se regras federais específicas às condições de
fomecnnento de energm destmada à íhunmaçào pública, aSSim
como ao fomecimento geral de energia elétrica, maténas
regulamentadas pela Resoluçào n° 456/2000 da Agência
Nacional de Encrgia El(irica - Ance!;
a Lei n° 9.991, de 24 de Julho de 2000, detennína que as
empresas concessionánas do serviço público de distnbUlção
de energia elétrica apliquem anualmente um percentual
(atualmente de 0,5%) de sua recerta operaclOnallíqUlda em
ações que tenham por objetivo o combate ao desperdício de
ell(:rgia elétrica, indusive em sistemas de ilumimwào pública;
especificamente visando à melhoria da eficiência energética
dos sistemas de lluminaçào públlca, a Eletrobrás, sob a
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coordenação do MUlIstério de Mmas e EnergIa - !vIME,
desenvolveu no âmbito do Programa NacIonal de Conservação
de Energia Elétrica - PROCEL, o Programa Nacional de
llummação Públlca EfIciente - ReLuz" que fInancIa, em
condições especiaIs, até 75%J do valor de projetos de
eficientização ou ampliação de sistemas de iluminaçào
existentes que devem ser propostos em conj unto pela
concessIOnária de dlstribuiçào de energia elétnca e pela
PrefeItura do MumcíplO benefJClado;

• é indispensável que projetos que objetivem revisar ou ampliar
sIstemas de IluJl1l1lação pública, II1crementando a qualidade da
iluminação produzIda c aumentando sua eficiência energéttca,
considerem os aspectos ambientais envolVIdos;

• a preocupaçào com a qualidade da iluminaçà.o artIficial,
especialmente quanto aos aspectos de eficiênCIa energética,
reduçào da polUIção visual e da poluição IUlllmosa, vem
crescendo em diversas partes do mundo e nào deve ser
neghgencmda no Brasil;

• há notícias de que, no Brasil, apenas o Município de Caeté,
em Minas Gerais, regulamcrrtou, por intenllédio de legislação
específJca, crrténos de ilummaçào objetIvando redUZlr a
polUlçào lumlllosa em áreas próximas ao Observatóno da Serra
da PIedade, pertencente à Umversidade Federal de Minas
Gerais UFMG, e ao Observatório do Centro de Estudos
Astronômicos de Mmas Gerais - CEAMIG;

• o tema poluiçào luminosa e polmçào vIsual decorrente dos
sistemas de I1wlUnaçào artificial ainda nào foi obj (,1.0 de qualquer
açào nOl'lllatlva por palte dos orgàos competentes, ou seja,
por partc do Ministério do Mcio Ambiente - MMA, do Instituto
BrasIleiro de MeIO Ambiente e Recursos RenováveIs - IBAMe\,
do Ministério de Minas c Energia - MME e da Agência
Nacional de Energia Elétrica Aneel:

• a Leme 10.295, de 17 de outubro de 2001, estabeleceu a PolítIca
Nacional de Conservaçào e Uso Racional de Energia e o
Decreto nO 4.059, de 19 de dezembro de 2001, que
regulamentou a referida LeI, conferiu ao Mmisténo de Minas
e EnergIa competência legal para coordenar a elaboraçào de
regulmnentaçào específica que, ao contemplar a eficiência
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energética dos equipamentos de iluminação artificial, resulte
na redução do desperdício de energia e em menores níveis de
poluição luminosa;
é recomendável que a Eletrobrás, o MME, a Aneel, o MMA e
o IBAMA, trabalhem na elaboração de um conjunto de regras
para análise de projetos de renovação ou ampliação de
sistemas de iluminação pública, objetivando evitar que recursos
federais empregados no ãrnbito do Programa Nacional de
Iluminação Pública Eficiente - ReLuz acarretem em aumento
dos níveis de poluição visual e luminosa, e de desperdício de
energia.
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