


Panorama do Setor de Distribuição de Energia Elétrica



1. Compete aos Municípios prestar os serviços de interesse local, 
conforme art. 30, V, da CF/88

2. Conforme estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, as 
distribuidoras foram obrigadas a realizar a transferência dos ativos de 
Iluminação Pública para os municípios

3. O prazo inicial para esta transferência era SET/2012

4. Este prazo foi adiado para DEZ/2014

Transferência dos ativos de IP



Fonte: SRC/ANEEL-2013
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Transferência dos ativos de IP



Dos 5.564 Municípios brasileiros, 5229 (94%) já assumiram os ativos 
de iluminação pública (IP), restando, portanto, 335 (6,0%). 
(ANEEL – março/2018)

Estado                                            Quantidade Pendente
Amapá                                                          16
Ceará                                                             14
Pernambuco                                                  8
Minas Gerais                                                42
São Paulo                                                    244
Paraná                                                              2
Rio Grande do Sul                                          8
Mato Grosso do Sul                                       1
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Modelo 
Atual do IP



Modelo Atual

A falta de medição real aliada à
classificação estática de vias inviabiliza
ou desestimula a adoção e
implementação dos sistemas de
Telegestão, e por Consequência a
Infraestrutura para a Implementação

das aplicações de Smart City.
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Modelo 
Ideal do IP



Modelo Ideal

A regulação da medição do IP e a
classificação dinâmica das vias irá
gerar o aumento do ROI (Retorno sobre
o Investimento) da Telegestão e sua
consequente adoção em massa.
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O Processo de 

Homologação



Processo de Homologação da Telegestão do IP

Processo a ser conduzido pela distribuidora

de Energia e Fornecedor da Telegestão e

Contrato celebrado entre a

Prefeitura/Concessionária de IP e a

Distribuidora de Energia Elétrica

• Homologação Prévia

• Hardware

• Integração dos Sistemas

• Compartilhamento Constante dos Dados

Coletados

• Aplicação de BigData pelas

Concessionárias

• Alimentação de Processos Internos

da Distribuidora

• Verificação Constante da Conformidade

• Testes Aleatórios

• Cobrança Retroativa até 5 anos

Verificação Constante da 
Conformidade

Compartilhamento
de Dados

Homologação Prévia



Prefeitura Distribuidora

Redução das Perdas

Aumento da 
Eficiência 

Operacional

Proteção Contra 
Judicialização

Infra de Rede para 
Smart City

Redução do Custo
Operacional

Aumento Eficiência 
Energética

Processo Equilibrado Com Ganhos Mútuos



Sistema de Telegestão

Análise do ROI



Por que investir em

sistema de Telegestão?

O retorno sobre o investimento em

Telegestão de IP se dá em até 5 anos,

considerando apenas os 5 primeiros

itens abaixo:

1. Tempo de Lâmpada Ligada

2. Dimerização

3. Redução de Custo Operacional

4. Seguro dos Ativos / Garantia

5. Custo de Instalação

6. Serviços de Cidade Inteligente

7. Monetização dos Dados /

Comercialização



Tempo de 

Lâmpada Ligada
A utilização de um sistema de telegestão confiável
e parametrizável pode reduzir o consumo
energético em até 3,0%.



Dimerização

A dimerização pode ser utilizada para
adequar vias à circulação de acordo
com o horário, evitar ofuscamento na
madrugada, adequar as vias às
normas, resolver problemas pontuais
entre outras utilizações possíveis.

A dimerização pode acrescentar de 5%
a 12% de eficiência energética ao
parque de IP.



Dimerização (Casos de Uso)

Dimerização por tempo.

A Dimerização por tempo

programado pode acrescentar até
12% de eficiência energética ao
parque de IP.

Dimerização para Adequação da
Via à Classificação Correspondente

de Acordo com o Tráfego

De acordo com a norma, as vias
tem a sua classificação variando
de acordo com o tráfego de
veículos. Como sabemos que o

tráfego de veículos varia com o
decorrer das horas, a via poderia
mudar sua classificação se o
sistema de IP for conjugado com o
sistema de contagem de veículos.

% Potência Minutos % Redução

Sem Dimerização 100 700 0%

100 360

80 240

70 100

11,14%Dimerização



Redução do Custo  

Operacional

A Telegestão irá suprimir a necessidade de
rondas noturnas e diurnas, permitir a
programação da manutenção corretiva,

definição da manutenção preventiva,
determinar necessidade de poda de árvores.



Redução do Custo Operacional

Ações de Redução Direta de

Custo

• A manutenção corretiva

passa a ser executada de

forma planejada

• A manutenção preventiva

pode ser executada,

reduzindo os custos.

• Eliminação completa das

rondas diurnas e noturnas.

• Determinação de

necessidade de podas de

árvores à distancia

Reduções Indiretas de Custo

Operacional

• Redução do Call Center

• Redução dos gastos com

fiscalização independente.

• Eliminação das operações

anuais de recadastramento



Garantia dos 

Ativos
A Telegestão atua como um seguro para
acionamento da garantia dos ativos a
serem instalados, principalmente das
luminárias.



Ativos Novos com Defeitos Graves e Variados

Problemas em uma

instalação relativamente

nova

• Todas as luminárias

ligadas durante o dia

• Luminárias queimadas.

• Luminárias com

módulos queimados.



Monitoramento Constante dos Ativos e
Luminárias

O monitoramento completo das
variáveis elétricas, ambientais e de
funcionamento garantem o
acionamento das garantias.

• Monitoramento de sobretensões
• Monitoramento de temperatura
• Monitoramento do tempo de

funcionamento das luminárias
• Monitoramento do horário de

funcionamento das luminárias



Combate ao Furto de
Luminárias LED

As novas luminárias tendem a se

tornar alvo de furtos

O alto valor das luminárias, a
utilização de materiais nobres em
sua composição (especialmente
alumínio) e a alta capacidade de
iluminação fatalmente tornarão as

luminárias alvo dos furtos de
quadrilhas especializadas.
Somente o monitoramento e a
geração de alarmes de forma
online permitirão o combate a este
crime.



Custo de 

Instalação

O custo de instalação da telegestão junto

com a troca da luminária é praticamente

inexistente, ao passo que a instalação

individual da telegestão pode inviabilizar o

projeto



A instalação deve ocorrer em
conjunto com as trocas das
luminárias

O custo de instalação somente da
telegestão pode inviabilizar o
projeto de cidade inteligente.

Como o custo de instalação da
Telegestão é praticamente o
mesmo da troca da luminária, não

começar o projeto já com a
Telegestão poderá condenar a
cidade a não conseguir instalar o
sistema no futuro.



Plataforma para  

Cidades Inteligentes

A escolha da rede correta, possibilitará à cidade
implantar sistemas e sensores para transformar a vida

dos cidadãos



A rede precisa ser definida como uma rede de padrões
abertos e multisserviços para permitir a implantação das
aplicações de cidade inteligente

Uma rede multisserviços pode
habilitar todas as funções de
cidade inteligente.

A escolha da rede deverá seguir no
mínimo itens relacionados abaixo
para garantir a utilização dela nas

aplicações de cidade inteligente:
1. Padrões Abertos
2. Arquitetura Aberta
3. Segurança Avançada com

Criptografia



Monetização 

dos Dados
Um sistema de Telegestão adequado irá
gerar uma série de dados que tem valor
muito grande para concessionárias de
energia entre outros. Determinar o modelo

adequado para esta comercialização irá
determinar uma receita bastante robusta
para o projeto.



Monetização de Dados /
Comercialização

Os dados Gerados pelo sistema tem
um valor que ainda precisa ser
definido

Os dados abaixo possuem
aplicações e valores que podem

ser mensurados já agora:
1. Níveis de Tensão Pontuais
2. Alarmes de Falta /

Restabelecimento de Energia
3. Tempo de Lâmpadas Ligadas
4. Temperaturas pontuais

5. Consumo energético total
6. Pontos Arborizados



Iluminação de espaços mantidos por empresas privadas (ex: canteiros) 

Iluminação para fachadas de estabelecimentos privados localizados próximo ao pontos de 
iluminação 

Iluminação especial em datas festivas, inclusive para empresas privadas 

Iluminação decorativa de prédios e/ou monumentos selecionados 

Instalação de câmeras nos postes para geração de imagens para o poder público (p.ex.: 
análises preditivas de crimes) para o setor privado (p.ex.: monitoramento de fachadas) 

Outros serviços e outras receitas



Outros serviços e outras receitas

• Instalação de câmeras OCR para leitura de placas de automóveis 
para gerar informações comercializáveis (p.ex.: localização de carros 
roubados para seguradoras) 

• Parceria com provedor de software/ algoritmos (p.ex.: Waze) para 
integrar gestão de iluminação pública com gestão do tráfego, 
rentabilizando iniciativa através de propaganda 

• Disponibilização de espaços de propaganda em postes 



Outros serviços e outras receitas
• Controle dinâmico do tráfego através da gestão dos semáforos e 

câmeras de trânsito 

• Utilização dos postes para fornecimento de sinal wi-fi grátis ao 
público, contratado pela PMSP 

• Utilização dos postes para fornecimento de sinal wi-fi pago ou 
patrocinado 

• Utilização dos postes para fornecimento de informações e serviços 
públicos relevantes (p.ex.: recarga de bilhete único) 
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