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software para gestão da iluminação pública.

a solução pode variar entre um simples
impressor de solicitações, até uma solução
completa que realmente traz redução de custos
e melhoria na qualidade do serviço prestado.



Otimizando a gestão da iluminação pública

Como reduzir os custos da operação em mais de 30%



Aplicativos para o cidadão



Cuidados no registro de solicitações

• Verificação dos logradouros

• Georreferenciamento

• Agrupar duplicações

• Uso de plaquetas no cadastramento



Roteamento das ordens de serviço

Algoritmos MVRP | Redução de deslocamento | Produtividade



Acompanhamento dos indicadores

PDCA!



Evitar desvios de materiais



Utilização efetiva das garantias

Economia comprovada de mais de R$ 0,90 / ano / ponto.



Manter o cadastro dos ativos sempre atualizado

Cadastre uma vez só!



Sem o registro dos atendimentos em tempo real não é possível ter 
um acompanhamento eficaz na operação.

Eliminação do papel



Vistoria | Dimensionamento | Orçamentação | Aprovação | Execução | Medição

Obras de ampliação



Evoluindo a gestão através das PPPs



Classificação das vias



Controle das substituições

• Definição dos equipamentos que serão instalados;
• Divisão do projeto em fases conforme contrato de concessão;
• Controle do fluxo de projeto e aprovação;
• Armazenamento dos documentos e projetos luminotécnicos;
• Despacho de ordens de serviço para as substituições;
• Acompanhamento da execução e gestão dos materiais.



Análises de fluxo luminoso



Controle dos dispositivos de telegestão



Novas Funcionalidades:
• Evolução do consumo de energia medido e estimado.

• Evolução do atendimento às normas (fotometria).

• Evolução das substituições (atendimento ao cronograma).

• Atendimento aos serviços de limpeza, pintura, etc.

• Controle da manutenção preventiva.

• Avaliações amostrais de uniformidade.

• Metas de responsabilidade social.

• Controle das substituições por LED com gestão dos projetos, suprimentos e 
marcos contratuais. Feito para PPPs de Iluminação!



3 domínios em transformação:

Smart Cities Internet das Coisas

Iluminação Pública



Smart Cities:

Conceito de se utilizar as tecnologias existentes para tornar as cidades mais sustentáveis e 
preparadas para um futuro com desafios cada vez maiores.

Um dos temas mais discutidos nos últimos 2 anos.

Vem da necessidade eminente das cidades se modernizarem.

O momento traz as condições macroeconômicas ideais para uma verdadeira revolução:

• Evolução tecnológica;
• Políticas públicas;
• Comportamento social;
• Maturidade do mercado.



IoT ‐ Internet das Coisas:

Considerada a nova onda da internet.

Percursora da 4ª revolução industrial;

Devido à evolução de diversas tecnologias nas últimas décadas, passou a ser 
viável termos objetos que se comunicam, coletam dados e tomam decisões.

A expansão da Internet para o meio físico. (Kevin Kelly)



IoT + Iluminação Pública: Telegestão de Luminárias:

Funções básicas da telegestão:

• Dimerizar luminárias LED: Consiste em diminuir a intensidade luminosa em períodos 
de menor utilização das vias públicas, gerando economia de energia.

• Detectar defeitos: O dispositivo informa a uma central quando há um defeito na 
luminária.

• Agendamento programado: O dispositivo comanda as luminárias para acender, 
apagar ou dimerizar em horários programados, preferencialmente de acordo com o 
calendário solar.

• Medição de grandezas elétricas: Os dispositivos medem o consumo energético de 
cada luminária, permitindo que as Prefeituras paguem a conta real.



Telegestão de Luminárias:

O verdadeiro potencial: 

Formar a infraestrutura de uma rede municipal de IoT para diversas 
soluções nas cidades.

A estrutura de iluminação pública possui condições únicas:

• Pontos distribuídos por toda a região urbana de qualquer cidade;

• Pontos estáticos e com energia elétrica disponível;





Pontos de atenção para os gestores durante a 
estruturação de um projeto de IoT:

• Privacidade

• Segurança da informação

• Interoperabilidade

• Capacidade de análise de dados



Interoperabilidade:

• Evitar o desperdício financeiro com aquisições de tecnologias redundantes;

• Compartilhar a infraestrutura de dispositivos, telecomunicações e informática entre 
diversas aplicações;

• Seguir padrões consolidados;

• Adotar soluções abertas e customizáveis.



Interoperabilidade:
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