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1. Introdução 

 

O objetivo deste estudo é levantar o atual estado da rede de iluminação pública dos municípios de Albertina, 

Andradas, Bandeira do Sul, Caldas, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Ipuiuna e Santa Rita de Caldas, todos 

localizados no estado de Minas Gerais, assim como sugerir alterações nesta rede buscando a modernização e 

adequação às normas através de parceria público-privada (PPP). As informações contidas aqui foram adquiridas 

“in loco”, a partir de dados do IBGE e das prefeituras dos municípios em questão, assim como da análise da norma 

NBR5101:2012. 

 

1.1 Importância da Iluminação Pública 

 

De acordo com a NBR 5101, o sistema de iluminação pública tem como principal objetivo proporcionar visibilidade 

para a segurança do tráfego de veículos e pedestres, de forma rápida, precisa e confortável. Os projetos de 

iluminação pública devem prover benefícios econômicos e sociais para a população, visando: 

 

• redução de acidentes noturnos; 

• melhoria nas condições de vida; 

• auxílio à proteção policial; 

• facilitar o fluxo do tráfego; 

• destaque a edifícios e obras públicas durante a noite; 

• eficiência energética 

 

Este último ponto é um dos focos deste estudo. O avanço da tecnologia levou a criação das lâmpadas de LED, estas 

possuem características muito importantes para melhoria do sistema instalado no município em questão, já que 

hoje 100% das lâmpadas instaladas são dos modelos que utilizam vapores de alta pressão. 

 

Entre as principais características e vantagens em comparação às lâmpadas de alta pressão tempos: 

 

• Consumo de energia 60% menor, sendo possível alcançar eficiências ainda maiores, 

impactando diretamente nos custos de operação do sistema; 

• Vida útil até 4 vezes maior, diminuindo consideravelmente os custos de manutenção do sistema; 

• Não é necessário utilizar reatores para seu acendimento, diminuindo o número de 

componentes do sistema, e dessa forma apresentando custo de manutenção menor. 
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• Fluxo luminoso consistente durante 70% de sua vida útil contra apenas 20% das lâmpadas de 

alta pressão; 

• Devido a vida útil menor e presença de gases dentro das lâmpadas de alta pressão, a utilização 

de lâmpadas de LED diminui a quantidade de resíduos gerados pela rede de iluminação pública 

do município, reduzindo significativamente o impacto ambiental do sistema; 

• Melhor controle e direcionamento do fluxo luminoso da lâmpada através do direcionamento por 

lentes; 

• As lâmpadas de LED emitem um comprimento de onda de luz mais adaptada ao olho humano, 

aumentando consideravelmente a percepção de eficiência luminosa quando comparada à uma 

lâmpada de vapor de sódio. 

 

2. Termos e definições 

2.1 Termos Gerais 

 

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 5461 e os seguintes. 

 

• Altura de montagem - distância vertical entre a superfície da rodovia e o centro aparente da 

fonte de luz ou da luminária; 

• Avanço - distância transversal entre o meio-fio ou acostamento da rodovia e a projeção do 

centro de luz aparente da luminária; 

• Diagrama de Distribuição de Intensidades Luminosas - descrição, em forma de diagrama, da 

distribuição espacial das intensidades luminosas de uma luminária; 

• Distribuição Vertical - linha de intensidade traçada em um determinado plano 

perpendicular ao plano da rodovia e que contém a luminária; 

• Distribuição Transversal - linha de intensidade traçada no plano perpendicular ao eixo 

longitudinal da rodovia e que contém a luminária; 

• Distribuição Longitudinal - linha de intensidade traçada no plano paralelo ao eixo 

longitudinal da rodovia e que contém a luminária; 

• Espaçamento - distância entre sucessivas unidades de iluminação, medida paralelamente ao 

longo da linha longitudinal da via; 
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• Fator de Operação - razão entre os fluxos luminosos, do conjunto lâmpada-luminária e reator, 

quando são usados um reator comercial e um reator de referência, ou com o qual a lâmpada 

teve seu fluxo calibrado e aferido; 

• Fator de Uniformidade da Iluminância - U, razão entre a iluminância mínima e a iluminância 

média em um plano específica; 

• Fator de Uniformidade Global da Luminância - Uo, razão entre a luminância mínima e a 

luminância média em um plano especificado; 

• Fator de Uniformidade Longitudinal da Luminância - UL, razão entre a luminância mínima e a 

luminância máxima ao longo das linhas paralelas ao eixo longitudinal da via em um plano 

especificado; 

• 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 Média Horizontal - iluminância em serviço, da área delimitada pela malha de pontos 

considerada, ao nível da via, sobre o número de pontos correspondente; 

• Incremento de Limiar: limitação do ofuscamento perturbador ou inabilitador nas vias públicas, 

que afeta a visibilidade dos objetos. O valor de TI % é baseado no incremento necessário da 

luminância de uma via para tornar visível um objeto que se tornou invisível devido ao 

ofuscamento inabilitador provocado pelas luminárias; 

• Índice de ofuscamento - definido pela CIE Nº 31:1976 [19], caracteriza o desconforto provocado 

pelo ofuscamento das luminárias em uma escala de números que vai de 1 (insuportável) até 9 

(imperceptível); 

• Linha Isocandela - linha traçada em uma esfera imaginária, com a fonte de luz ocupando o seu 

centro. Esta linha liga todos os pontos correspondentes àquelas direções nas quais as 

intensidades luminosas são iguais. Usualmente a representação é feita em um plano; 

• Linha Isolux - lugar geométrico dos pontos de uma superfície onde a iluminância tem o mesmo valor; 

• Linha Longitudinal da Via - qualquer linha ao longo da via, paralela ao eixo da pista; 

• Linha Transversal da Via - qualquer linha transversal da via, perpendicular ao eixo da pista; 

• Luminância média - valor médio da luminância na área delimitada pela malha de pontos 

considerada, ao nível da via; 
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• Luminância de Velamento - efeito provocado pela luz que incide sobre o olho do observador no 

plano perpendicular à linha de visão. Depende do ângulo entre o centro da fonte de ofuscamento 

e a linha de visão, bem como da idade do observador; 

• Razão das Áreas Adjacentes - relação entre a iluminância média das áreas adjacentes à via (faixa 

com largura de até 5 m) e a iluminância média da via (faixa com largura de até 5 m ou metade da 

largura da via) em ambos os lados de suas bordas. O parâmetro SR pressupõe a existência de uma 

iluminação própria para a travessia de pedestres, levando em consideração o posicionamento da 

luminária, de forma a permitir a percepção da silhueta do pedestre pelo motorista (contraste 

negativo); 

 

2.2 Classificação das Vias 

 

Via é uma superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo pista, calçada, 

acostamento, ilha e canteiro central. 

 

A classificação de vias deve seguir as disposições previstas no Código de Trânsito Brasileiro, classificadas entre 

vias urbanas e vias rurais. Neste estudo foram contempladas apenas as vias urbanas, estas se classificam da 

seguinte maneira: 

 

• Via de trânsito rápido: Avenidas e ruas asfaltadas, exclusivas para tráfego motorizado, onde não 

há predominância de construções. Baixo trânsito de pedestres e alto trânsito de veículos. Aquela 

caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem 

acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível, com velocidade 

máxima de 80 km/h; 

• Via Arterial: Via exclusiva para tráfego motorizado, que se caracteriza por grande volume e pouco 

acesso de tráfego, várias pistas, cruzamentos em dois planos, escoamento contínuo, elevada 

velocidade de operação e estacionamento proibido na pista. Geralmente, não existe o 

ofuscamento pelo tráfego oposto nem construções ao longo da via. O sistema arterial serve mais 

especificamente a grandes geradores de tráfego e viagens de longas distâncias, mas, 

ocasionalmente, pode servir de tráfego local. 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, com velocidade máxima de 60 km/h; 

• Via Coletora: Via exclusivamente para tráfego motorizado, que se caracteriza por um volume de 

tráfego inferior e por um acesso de tráfego superior àqueles das vias arteriais. Aquela destinada 

a 
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coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido 

ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade, com velocidade máxima de 40 

km/h; 

• Via Local: Via que permite acesso às edificações e a outras vias urbanas, com grande acesso e 

pequeno volume de tráfego. Aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, 

destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas, com velocidade máxima de 30 km/h; 

 

As tabelas abaixo mostram as recomendações da norma NBR5101:2012 para iluminância e uniformidade de 

acordo com a classificação das vias. 

 

Descrição da Via 

Classe de 

Iluminação 

Vias coletoras; vias de tráfego importante; vias radiais e urbanas de interligação entre bairros, com tráfego de 

pedestres elevado 

Volume de Tráfego Intenso V2 

Volume de Tráfego Médio V3 

Volume de Tráfego Leve V4 

Vias locais; vias de conexão menos importante; vias de acesso residencial 

Volume de Tráfego Médio V4 

Volume de Tráfego Leve V5 

Tabela 1 - Classes de iluminação para cada tipo de via 

 

 

Classe de Iluminação Lmed Uo mínimo UL Máximo TI % SR 

V1 2,00 0,4 0,7 10 0,5 

V2 1,50 0,4 0,7 10 0,5 

V3 1,00 0,4 0,7 10 0,5 

V4 0,75 0,4 0,6 15 - 

V5 0,50 0,4 0,6 15 - 

Tabela 2 - Requisitos de luminância e uniformidade 
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Classe de Iluminação Iluminância Mínima Fator de Uniformidade Mínimo 

V1 30 0,4 

V2 20 0,3 

V3 15 0,2 

V4 10 0,2 

V5 5 0,2 

Tabela 3 - Iluminância média mínima e uniformidade para cada classe de iluminação 

 

2.3 Compatibilidade com Arborização 

 

Para permitir uma melhor convivência entre a iluminação pública e a arborização, é apresentada uma equação 

que pode ser utilizada para desobstruir a iluminação na via. A equação considera os ângulos de máxima incidência 

de luz das luminárias nos sentidos longitudinal e transversal à via, a sua altura de montagem e a distância da 

árvore. 

 

A equação apresentada deve ser utilizada para auxiliar os planejadores municipais, as empresas de iluminação 

pública e os órgãos gestores da arborização urbana nas seguintes situações: 

• na adequação dos sistemas existentes onde a posteação e as árvores já existam, 

permitindo definir a linha de poda dos ramos que comprometam a iluminação; 

• na implantação de novos sistemas de iluminação em praças, vias e calçadões, 

auxiliando na definição da posição dos postes e sua distância às árvores existentes; 

• na implantação de novas árvores em praças, vias e calçadões, auxiliando na definição 

das árvores em relação aos postes existentes. 

 

Cálculo para desobstrução da iluminação em árvores no sentido longitudinal e transversal da via: 

 Z = H – (A × D) - onde: 

• Z - Altura mínima de um galho. 

• H - Altura de montagem da luminária. 

• AL - Igual a cotangente de 75º, ângulo de máxima incidência de luz para o sentido 

longitudinal. 

• AT - Igual a cotangente de 60º, ângulo de máxima incidência de luz para o sentido 

transversal. 

• D - Distância mínima do galho de menor altura. 
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Figura 1 - Método de cálculo para compatibilidade de arborização 

 

2.4 Metodologia para medição de Iluminância 

 

Para medição foi utilizada a malha indicada na norma NBR5101:2012, mostrada na figura abaixo, e foi 

utilizado o luxímetro Minipa MLM-1011. 

 

Figura 2 - Malha de medição de acordo com a norma NBR5101:2012  

 

Os espaçamentos entre os pontos da malha são definidos como a seguir: 

• Espaçamento longitudinal: sgl = s/16 



    

 

 

o sendo: 

o s = espaçamento entre postes 

o OBS. os pontos extremos de cada fileira pertencem às linhas 

transversais que passam pelas luminárias do vão 

 

• Espaçamento transversal: sgt = 0,2*fr 

o sendo: 

o fr = largura da faixa de rolamento 

o OBS. os pontos extremos de cada coluna de pontos estão afastados de uma 

distância igual a 0,1*fr (ou 0,5*sgt) em relação às linhas longitudinais do 

meio-fio. Como a largura típica da faixa de rolamento é da ordem de 3m, esse 

espaçamento terá um valor em torno de 30cm. 

 

3. Caracterização dos Municípios 
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3.1 ALBERTINA 

3.1.1 Contextualização Histórica 

 

Figura 3 - Localização do município de Albertina 

 

O município de Albertina teve seu início com a chegada de Bento Braganceiro. Lugar de serras e boas 

nascentes, hoje suas lavouras dão preferência à agricultura cafeeira, que é suporte de sua economia. A cidade 

está em fase de constante crescimento. Albertina está no Sul de Minas. A chegada de Bento Braganceiro, um 

imigrante europeu que passou naquela região com destino às serras de São Paulo e Bebedouro, marca o início 

da história do município. Águas fartas, solos propícios à agricultura e matas primitivas atraíram o viajante e 

fizeram com que ele ali se fixasse. Muitos outros imigrantes chegaram mais tarde e construíram residências 

na aprazível região, constituindo o povoado que, em 1936, tornou-se distrito de Jacutinga. Em 1962, Albertina 

adquiriu sua emancipação político-administrativa. 

 

3.1.2 Aspectos Gerais do Município 

• Área: 58,010 km² • PIB per capita: R$ 29.485,15 - IBGE/2018 

• População: 3.011 hab. estimada 2020 • Salário médio mensal dos trabalhadores 

formais: 2,0 salários mínimos - IBGE/2018 

• Densidade: 50,22 hab./km² • Pessoal ocupado: 387 pessoas - IBGE/2018 

• IDH-M: 0,673 (2010) • População ocupada: 12,9 % - IBGE/2018 

 

 

3.1.3 Aspecto Populacional 

Com uma população de 2.913 habitantes levantada no último censo em 2010, Albertina está na posição 

5102º entre os municípios mais populosos do Brasil. Hoje o município tem sua população estimada pelo 

IBGE em 3.011 habitantes, considerando o crescimento populacional projetado pelo IBGE para o estado de 
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Minas Gerais para os próximos 30 anos, temos na tabela abaixo a estimativa da população para o município 

até 2050. 

 

Ano População  Ano População  Ano População 

2010 2913 2029 3234 2040 3295 

2019 3007 2030 3243 2041 3293 

2020 3108 2031 3251 2042 3290 

2021 3125 2032 3259 2043 3287 

2022 3142 2033 3265 2044 3282 

2023 3158 2034 3276 2045 3277 

2024 3173 2035 3280 2046 3271 

2025 3187 2036 3292 2047 3264 

2026 3200  2037 3294  2048 3256 

2027 2112  2038 3295  2049 3247 

2028 3223  2039 3295  2050 3238 

Tabela 4 - Projeção de crescimento populacional de Albertina. 

 

3.1.4 Diagnóstico 

 

No levantamento da situação atual da iluminação pública do município de Albertina foram identificados um total 

de 316 pontos de iluminação distribuídos entre os aproximadamente 12 km de vias públicas instaladas no 

perímetro urbano indicado pela prefeitura. 

 

Foram realizadas medições de iluminância em duas vias, selecionadas por suas características. 

 

 

 

3.1.4.1 Rua Luiz Opúsculo 

 

A Rua Luiz Opúsculo é uma via local de tráfego leve, classificada como V5, deve possuir uma iluminância média 

de 5 lux e fator de uniformidade de 0,2. 
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Figura 4 – Rua Luiz Opúsculo em destaque no mapa  

 

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

 

5 1 1 1 5 

6 2 1 2 6 

4 2 1 2 4 

4 2 1 2 4 

2 2 1 2 2 

1 1 1 1 1 

Tabela 5 - Iluminância medida na Rua Luiz 

Opúsculo 

 

Eméd 2,33 

Emín 1 

Fator de uniformidade 0,429 

Tabela 6 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

• Espaçamento entre postes: 34m 

• Altura de montagem: 7m 

• Avanço: 2,0m 

• Largura da via: 9m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua Luiz Opúsculo. 
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Figura 5 - Linhas isográficas para a Rua Luiz Opúsculo 

 

A Rua Luiz Opúsculo está fora do pedido pela norma, a lâmpada mostrava deterioração por estar no final de sua 

vida útil, comprometendo a iluminação da via. 

 

3.1.4.2 Rua Manuel Branco Filho 

A Rua Manuel Branco Filho é uma via local de tráfego leve, classificada como V5, deve possuir uma 

iluminância média de 5 lux e fator de uniformidade de 0,2. 

 

Figura 6 – Rua Manuel Branco Filho em destaque no mapa  

 

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

11 3 2 3 9 

17 4 2 4 11 

16 4 2 4 12 

16 4 2 4 12 
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8 2 2 3 7 

4 2 2 2 3 

Tabela 7 - Iluminância medida na Rua Manuel Branco Filho 

 

Eméd 5,90 

Emín 1 

Fator de uniformidade 0,339 

Tabela 8 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

• Espaçamento entre postes: 34m 

• Altura de montagem: 7m 

• Avanço: 1,5m 

• Largura da via: 8m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua Manuel Branco Filho. 

 

Figura 7 - Linhas isográficas para a Rua Manuel Branco Filho 

 

A Rua Manuel Branco Filho está dentro do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente estavam no início de 

sua vida útil. 
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3.2 ANDRADAS 

3.2.1 Contextualização Histórica 

 

 

Figura 8 - Localização do município de Andradas 

 

O povoamento que gerou a cidade de Andradas começou a acontecer no início do século XIX, período de 

decadência da extração do ouro na região central do Estado e emergência da pecuária bovina e agricultura em 

outras regiões do Estado, embora desde 1792 "campos" da região já tivessem sido citados em inventários 

registrados por memorialistas como símbolos do início da ocupação local. A partir da década de 30 do mesmo 

século, começam a ser registradas as hipotecas e escrituras de compra e venda de terras do emergente núcleo 

populacional. 

 

Documentações do século XIX mostram que a ocupação se deu especialmente a partir da segunda metade do 

mesmo século, mas o crescimento populacional se concentrou, desde então, em sua maior parte, no final do 

século XIX e começo do século XX, em função da chegada de imigrantes estrangeiros, vindos das fazendas de 

café, sobretudo de São João da Boa Vista, uma das cidades vizinhas. 

 

Os imigrantes italianos foram os mais numerosos, mas também vieram espanhóis, gregos, libaneses, alemães, 

suecos e portugueses, conforme destaca o livro Os Estrangeiros na Construção de Andradas, de Nilza Alves de 

Pontes Marques. 

 

Até 1888, a localidade era um distrito chamado São Sebastião do Jaguari e esteve ligada à cidade de Caldas. 

 

Desmembrou-se com o topônimo Caracol, nome de uma serra que emoldura a cidade. 
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Em 1928, o topônimo Caracol foi alterado para Andradas, em homenagem ao ex-presidente do Estado, Antônio 

Carlos Ribeiro de Andrada, natural de Barbacena, uma estratégia para bajular o político e trazê-lo à cidade e 

satisfazer ao interesse do presidente da Câmara da época, Orestes Gomes de Carvalho, cujo efeito não teve o 

propósito estabelecido. A mudança foi, portanto, arbitrária e, ainda hoje, há quem chame a cidade de Caracol. 

Um grupo queria a volta do nome São Sebastião do Jaguari, fato destacado como um plebiscito estampado em 

1932 pelo jornal O Popular. 

 

Em 1874, os moradores de São Sebastião do Jaguari endereçaram uma carta à Câmara de Mogi Mirim com o 

pedido para a transferência da freguesia para a Província de São Paulo. Os motivos foram econômicos e infra 

estruturais, mas a vila de Caldas, que havia perdido parte de seu território, viu-se ameaçada com uma possível 

queda na arrecadação de impostos e, em resposta, pediu a sua permanência para a Província de Minas Gerais. 

 

Os impasses territoriais para a demarcação de fronteira exigiram um estudo detalhado, na década de 90 do 

século XIX, para a produção cartográfica da região, mas a fixação definitiva da fronteira regional seria realizada 

somente em 1937. 

 

A cidade, na última década de 50, juntamente com outras cidades mineiras, tentou novamente se ligar, 

jurisdicionalmente, a São Paulo, haja vista que a cidade, historicamente, costuma ficar esquecida pelo governo 

estadual. 

 

Em 1932, em meio a Revolução Constitucionalista, Andradas recebeu tropas para atacar o estado paulista. Na 

ocasião, foram cavadas trincheiras na divisa com São João da Boa Vista antevendo um ataque, que nunca 

aconteceu. 

 

3.2.2 Aspectos Gerais do Município 

 

• Área: 469,396 km² • PIB per capita: R$ 21.690,12 - IBGE/2018 

• População: 41.396 hab. estimada 2020 • Salário médio mensal dos trabalhadores 

formais: 1,9 salários mínimos - IBGE/2018 

• Densidade: 79,40 hab./km² • Pessoal ocupado: 10.711 pessoas

- IBGE/2018 

• IDH-M: 0,734 (2010) • População ocupada: 26,3 % - IBGE/2018 
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3.2.3 Aspecto Populacional 

  

Com uma população de 37.270 habitantes levantada no último censo em 2010, Andradas está na posição 829º 

entre os municípios mais populosos do Brasil. Hoje o município tem sua população estimada pelo IBGE em 

41.396 habitantes, considerando o crescimento populacional projetado pelo IBGE para o estado de Minas 

Gerais para os próximos 30 anos, temos na tabela abaixo a estimativa da população para o município até 2050. 

 

Ano População  Ano População  Ano População 

2010 37270 2029 42989 2040 43799 

2019 41077 2030 43114 2041 43777 

2020 41319 2031 43226 2042 43742 

2021 41551 2032 43321 2043 43694 

2022 41771 2033 43403 2044 43633 

2023 41980 2034 43551 2045 43563 

2024 42181 2035 43607 2046 43480 

2025 42367 2036 43764 2047 43389 

2026 42541 2037 43795 2048 43285 

2027 42702 2038 43808 2049 43172 

2028 42852 2039 43808 2050 43047 

Tabela 9 - Projeção de crescimento populacional de Andradas. 

 

3.2.4 Diagnóstico 

 

No levantamento da situação atual da iluminação pública do município de Andradas foram identificados um total 

de 4.940 pontos de iluminação distribuídos entre os aproximadamente 160 km de vias públicas instaladas no 

perímetro urbano indicado pela prefeitura. 

 

Foram realizadas medições de iluminância em duas vias, selecionadas por suas características. 

 

3.2.4.1 Rua Etelvina Pio Magalhães Teixeira 

 

A Rua Etelvina Pio Magalhães Teixeira é uma via coletora de tráfego leve, classificada como V4, deve possuir 
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uma iluminância média de 10 lux e fator de uniformidade de 0,2. 

 

 

Figura 9 – Rua Etelvina Pio Magalhães Teixeira em destaque no mapa  

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10 - Iluminância medida na Rua Etelvina Pio Magalhães Teixeira 

 

Eméd 19,20 

Emín 4 

Fator de uniformidade 0,208 

Tabela 11 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

• Espaçamento entre postes: 31m 

• Altura de montagem: 7m 

• Avanço: 2,0m 

• Largura da via: 12m 

26 15 4 10 18 

44 21 6 13 26 

55 25 6 11 19 

56 27 7 9 15 

44 25 5 6 8 

42 20 5 4 4 
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Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua Etelvina Pio Magalhães Teixeira. 

Figura 10 - Linhas isográficas para a Rua Etelvina Pio Magalhães Teixeira 

 

A Rua Etelvina Pio Magalhães Teixeira está dentro do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente 

estavam no início de sua vida útil. 

 

3.2.4.2 Marcelino Rodrigues Guilherme 

 

A Rua Marcelino Rodrigues Guilherme é uma via local de tráfego leve, classificada como V5, deve possuir 

uma iluminância média de 5 lux e fator de uniformidade de 0,2. 

 

Figura 11 – Rua Marcelino Rodrigues Guilherme em destaque no mapa  

 

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 
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9 2 2 5 10 

10 3 2 7 14 

11 5 3 10 16 

11 5 3 10 16 

9 6 4 11 17 

8 8 5 15 17 

Tabela 12 - Iluminância medida na Rua Marcelino Rodrigues Guilherme 

 

Eméd 8,47 

Emín 2 

Fator de uniformidade 0,236 

Tabela 13 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

• Espaçamento entre postes: 30m 

• Altura de montagem: 8m 

• Avanço: 3m 

• Largura da via: 6m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua Marcelino Rodrigues Guilherme. 

 

Figura 12 - Linhas isográficas para a Rua Marcelino Rodrigues 

A Rua Marcelino Rodrigues Guilherme está dentro do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente estavam 

no início de sua vida útil. 
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3.3 BANDEIRA DO SUL 

3.3.1. Contextualização Histórica 

 

Figura 13 - Localização do município de Bandeira do Sul 

 

O Município de Bandeira do Sul teve como participantes, colaboradores primários de sua fundação os Srs. José 

Bandeira de Carvalho, João Vilella de Carvalho, Pedro de Castro Muniz e Salvador Flores. Porém, a idéia de 

formar uma vila entre as terras de Poços de Caldas e Campestre, em virtude da enorme distância entre as 

duas cidades, nasceu de José Bandeira de Carvalho. Diante de seu idealismo adquiriu alguns alqueires na região 

denominada Marambaia, para a futura colonização dos terrenos. 

 

Em 1941, como marco inicial fez-se o loteamento, formando-se uma pequena comunidade com o nome de Vila 

Bandeira. A Lei nº 336, de 27/12/1948 criou o distrito de Bandeira. A instalação do Distrito verificou-se no dia 

01/01/1949. Foi dado início a construção de uma capela em honra à Nossa Senhora Aparecida com muitas 

doações e no dia 14/03/1951 foi festivamente gravado com letras de ouro na história do incipiente distrito a 

instalação da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Em 27/09/1952 foi inaugurada a Agência Postal e a Rodovia 

que liga Bandeira do Sul à Botelhos. O nome do distrito foi mudado para Bandeira do Sul de acordo com a Lei nº 

1.039 de 12/12/1953. Em 28/02/57 foi inaugurado o Posto Telefônico. Inúmeros esforços foram dedicados para 

que o povoado prosperasse e este cumpriu a missão que lhe estava reservada: a 20/12/1962 através da Lei nº 

2.764 foi o distrito elevado a Município, constituído de um único distrito, sendo instalado a 1º março de 1963, 

proclamando-se a cidade de Bandeira do Sul. O Município foi desmembrado do Município de Campestre cuja 

Comarca ficou pertencendo. 
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3.3.2. Aspectos Gerais do Município 

 

• Área: 47,266 km² • PIB per capita: R$ 12.754,46 - IBGE/2018 

• População: 5.778 hab. estimada 2020 • Salário médio mensal dos trabalhadores 

formais: 1,6 salários mínimos - IBGE/2018 

• Densidade: 113,41 hab./km² • Pessoal ocupado: 1.107 pessoas - IBGE/2018 

• IDH-M: 0,692 (2010) • População ocupada: 19,4 % - IBGE/2018 

 

3.3.3. Aspecto Populacional 

 

Com uma população de 5.338 habitantes levantada no último censo em 2010, Bandeira do Sul está na posição 

4138º entre os municípios mais populosos do Brasil. Hoje o município tem sua população estimada pelo IBGE 

em 5.778 habitantes, considerando o crescimento populacional projetado pelo IBGE para o estado de Minas 

Gerais para os próximos 30 anos, temos na tabela abaixo a estimativa da população para o município até 2050. 

 

Ano População  Ano População  Ano População 

2010 5338 2029 6013 2040 6127 

2019 5746 2030 6031 2041 6124 

2020 5780 2031 6047 2042 6119 

2021 5812 2032 6060 2043 6112 

2022 5843 2033 6071 2044 6104 

2023 5872 2034 6092 2045 6094 

2024 5900 2035 6100 2046 6082 

2025 5926 2036 6122 2047 6069 

2026 5951 2037 6126 2048 6055 

2027 5973 2038 6128 2049 6039 

2028 5994 2039 6128 2050 6022 

Tabela 14 - Projeção de crescimento populacional de Bandeira do Sul. 

 

3.3.4. Diagnóstico 

 

O levantamento da situação atual da iluminação pública do município de Bandeira do Sul foram identificados 
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um total de 729 pontos de iluminação distribuídos entre os aproximadamente 20 km de vias públicas instaladas 

no perímetro urbano indicado pela prefeitura. 

 

Foram realizadas medições de iluminância em duas vias, selecionadas por suas características. 

 

3.3.4.1. Rua Afonso Dias de Araújo 

A Rua Afonso Dias de Araújo é uma via local de tráfego leve, classificada como V5, deve possuir uma iluminância 

média de 5 lux e fator de uniformidade de 0,2. 

 

 

Figura 14 – Rua Etelvina Pio Magalhães Teixeira em destaque no mapa  

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

 

26 7 4 10 15 

30 9 5 13 21 

27 9 5 16 27 

27 9 5 16 25 

24 8 4 16 22 

17 6 4 13 19 

Tabela 15 - Iluminância medida na Rua Afonso Dias de Araújo 

 

Eméd 14,63 

Emín 4 

Fator de uniformidade 0,273 
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Tabela 16 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

• Espaçamento entre postes: 31m 

• Altura de montagem: 7m 

• Avanço: 2,5m 

• Largura da via: 9m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua Afonso Dias de Araújo. 

Figura 15 - Linhas isográficas para a Rua Afonso Dias de Araújo 

 

A Rua Afonso Dias de Araújo está dentro do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente estavam no início 

de sua vida útil. 

 

3.3.4.2. Rua São José 

A Rua São José é uma via local de tráfego leve, classificada como V5, deve possuir uma iluminância média de 5 

lux e fator de uniformidade de 0,2. 

Figura 16 – Rua São José em destaque no mapa 
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Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

 

2 2 2 2 1 

3 1 2 2 2 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

2 1 1 1 3 

Tabela 17 - Iluminância medida na Rua São José 

 

Eméd 1,43 

Emín 1 

Fator de uniformidade 0,698 

Tabela 18 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

• Espaçamento entre postes: 25m 

• Altura de montagem: 7m 

• Avanço: 2m 

• Largura da via: 9m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua São José. 

Figura 17 - Linhas isográficas para a Rua São José 

 

A Rua São José está fora do pedido pela norma, as lâmpadas mostravam deterioração, provavelmente por estar 

no final de sua vida útil, comprometendo a iluminação da via. 
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3.4 CALDAS 

3.4.1 Contextualização Histórica  

 

 

Figura 18 - Localização do município de Caldas 

 

O município de Caldas, antigamente conhecido como Paragens dos Bugres, teve sua origem com as entradas e 

bandeiras que desbravaram o sertão em busca de riquezas. Situada num local de disputas entre as capitanias de 

Minas e São Paulo, a região dos Campos de Caldas prosperou, apesar dos conflitos e da decadência da mineração. 

Segundo o IBGE, foi devido à diminuição do rendimento dos centros auríferos, que os faiscadores empobrecidos 

passaram a buscar regiões favoráveis à agricultura e a pecuária. Devido à riqueza dos campos naturais que os 

primeiros moradores se estabeleceram, introduzindo a atividade pastoril. 

 

Segundo esta fonte, o Planalto da Pedra Branca está ligado a esse ciclo agropecuário e foi por volta de 1780, que 

o português Antônio Gomes de Freitas e sua esposa, Maria Rodrigues Machado, residentes em Aiuruoca, 

compraram a “Fazenda dos Bugres”, assim denominada por julgar-se ter sido o território da antiga aldeia de 

índios tapuias, seus primitivos habitantes, conforme vestígios encontrados nas proximidades do ribeirão que 

banha o povoado e que também tomou esse nome (Ribeirão dos Bugres). 

 

Antônio Gomes de Freitas é considerado o fundador do povoado dos “Campos de Caldas”. Além das razões de 

ordem econômica, motivos de natureza política (opressão do Reino em Vila Rica, no Tijuco e em São João Del 

Rei) contribuíram para o povoamento do Planalto. Assim, a região desenvolvida e valorizada, passou a ser 

conhecida pelo nome de Campos de Caldas, afirmando-se como grande produtora de uvas e vasto rebanho 

bovino. 

 

Data de 1876 o início da fabricação de vinho de uvas, tornando-se conhecido em todo o país. Em 1938, a 
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intensificação da cultura vinícola motivou a mudança do nome de Caldas para Parreiras, que assim permaneceu 

por dez anos, voltando a se chamar Caldas em 1948. 

 

3.4.2 Aspectos Gerais do Município  

• Área: 711,414 km²  • PIB per capita: R$ 16.405,53 - IBGE/2018 

• População: 14.541 hab. estimada 2020 • Salário médio mensal dos trabalhadores 

formais: 2,6 salários mínimos - IBGE/2018  

• Densidade: 19,16 hab./km² • Pessoal ocupado: 2.254 pessoas - IBGE/2018  

• IDH-M: 0,687 (2010)  • População ocupada: 15,6 % - IBGE/2018  

 

3.4.3 Aspectos Populacional  

 

Com uma população de 13.633 habitantes levantada no último censo em 2010, Caldas está na posição 2395º 

entre os municípios mais populosos do Brasil. Hoje o município tem sua população estimada pelo IBGE em 14.541 

habitantes, considerando o crescimento populacional projetado pelo IBGE para o estado de Minas Gerais para 

os próximos 30 anos, temos na tabela abaixo a estimativa da população para o município até 2050. 

Ano População 

 

Ano População 

 

Ano População 

2010 13633 2029 15154 2040 15440 

2019 14480 2030 15198 2041 15432 

2020 14565 2031 15237 2042 15420 

2021 14647 2032 15271 2043 15403 

2022 14725 2033 15300 2044 15381 

2023 14798 2034 15352 2045 15356 

2024 14869 2035 15372 2046 15327 

2025 14935 2036 15427 2047 15295 

2026 14996 2037 15438 2048 15258 

2027 15053 2038 15443 2049 15219 

2028 15106 2039 15443 2050 15175 

Tabela 19 - Projeção de crescimento populacional de Caldas. 
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3.4.4 Diagnóstico  

 

No levantamento da situação atual da iluminação pública do município de Caldas foram identificados um total 

de 1.852 pontos de iluminação distribuídos entre os aproximadamente 60 km de vias públicas instaladas no 

perímetro urbano indicado pela prefeitura. 

 

Foram realizadas medições de iluminância em duas vias, selecionadas por suas características.  

 

3.4.4.1 Rua Senador Bueno Paiva 

 

A Rua Senador Bueno Paiva é uma via local de tráfego leve, classificada como V4, deve possuir uma iluminância 

média de 5 lux e fator de uniformidade de 0,2. 

 

Figura 19 – Rua Senador Bueno Paiva em destaque no mapa 

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

9 1 1 2 14 

9 1 1 2 15 

9 2 1 2 14 

9 2 1 2 14 

6 1 1 2 8 

3 1 1 2 3 

 Tabela 20 - Iluminância medida na Rua Senador Bueno Paiva 

Eméd 4,63 
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Emín 1 

Fator de uniformidade 0,216 

 Tabela 21 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

• Espaçamento entre postes: 32m 

• Altura de montagem: 7m 

• Avanço: 1,5m 

• Largura da via: 8m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua Senador Bueno Paiva. 

 

Figura 20 - Linhas isográficas para a Rua Senador Bueno Paiva 

A Rua Senador Bueno Paiva está fora do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente estavam no final de sua 

vida útil, a substituição deixará a iluminação da via adequada à norma. 

 

3.4.4.2 Avenida Santa Cruz 

A Avenida Santa Cruz é uma via coletora de tráfego leve, classificada como V4, deve possuir uma iluminância 

média de 10 lux e fator de uniformidade de 0,2. 



    

33 

 

Figura 21 – Avenida Santa Cruz em destaque no mapa 

 

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

42 19 4 25 52 

55 24 4 28 62 

59 25 5 29 69 

59 25 5 29 69 

48 22 6 25 60 

29 15 6 18 39 

29 15 6 18 39 

17 11 5 11 23 

9 6 4 7 13 

9 6 4 7 13 

6 5 3 5 8 

5 5 3 4 6 

 Tabela 22 - Iluminância medida na Avenida Santa Cruz 

 

Eméd 20,91 

Emín 2,8 

Fator de uniformidade 0,134 

 Tabela 23 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

• Espaçamento entre postes: 25m 

• Altura de montagem: 7m 



    

34 

• Avanço: 1,5m 

• Largura da via: 12m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Avenida Santa Cruz. 

 

Figura 22 - Linhas isográficas para a Avenida Santa Cruz 

 

A Avenida Santa Cruz está dentro do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente estavam no início de sua 

vida útil. 
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3.5 DIVISA NOVA 

3.5.1 Contextualização Histórica  

 

 

Figura 23 - Localização do município de Divisa Nova 

 

Em 13 de julho de 1859, o Capitão Silvério Luiz de Figueiredo e sua esposa Rita de Cássia de Jesus, Manoel 

Joaquim de Figueiredo e sua esposa Bernardina Maria da Trindade, venderam por um conto de réis (moeda da 

época) uma área de 40 alqueires localizada no lugar denominado “Divisa”, na Fazenda Santo Antônio do Pinhal, 

a diversos moradores do local. Eram eles: Capitão Antônio da Silva Freire, Joaquim José de Figueiredo, Francisco 

José de Melo e outros, que formavam a “Sociedade Criadora da Povoação Nossa Senhora da Conceição da Divisa”. 

 

Os vendedores também doaram parte do dinheiro para a formação deste patrimônio. A dita sociedade então 

doou a área para construção da Capela de Nossa Senhora da Conceição e formação do povoado, inicialmente 

denominado ‘Conceição da Boa Vista”, em homenagem à santa de devoção dos moradores e ao belo aspecto do 

lugar. 

 

Em 11 de março de 1870, Conceição da Boa Vista foi elevada à categoria de Freguesia Forânea de Cabo Verde, 

sendo logo depois desmembrada para pertencer ao município de Alfenas. Através da Lei Provincial nº 1.651, de 

14 de setembro de 1870, confirmada pela Lei Estadual nº 02, de 14 de setembro de 1891, o povoado foi elevado 

à categoria de Distrito e recebeu o nome de Nossa Senhora da Conceição da Boa Vista. 

 

Já no ano de 1911 e também nos quadros de apuração do Censo Geral de 1º de setembro de 1920, o Distrito de 

Nossa Senhora da Conceição da Boa Vista, com a denominação simplificada para Conceição da Boa Vista, voltou 

a fazer parte do município de Cabo Verde. Através da Lei nº 843, de 7 de setembro de 1923, o distrito passou a 

se chamar Divisa Nova, isso em razão das terras cedidas para construção da primeira capela que deu origem à 
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formação do povoado. Esta se situava na divisa de duas grandes fazendas, uma das quais denominada Fazenda 

da Divisa. 

 

Com o Decreto-Lei 148, de 17 de dezembro de 1938, o Distrito foi elevado à categoria de município, mantendo-

se o nome de Divisa Nova. Também ficou mantido o Foro da Comarca de Cabo Verde. Desde o início da formação 

do povoado os habitantes acostumaram a referirem-se como moradores da “Divisa”, o que possivelmente 

colaborou para a não popularização dos outros nomes. 

 

3.5.2 Aspectos Gerais do Município  

• Área: 216,955 km²  • PIB per capita: R$ 14.963,91 - IBGE/2018 

• População: 6.025 hab. estimada 2020 • Salário médio mensal dos trabalhadores 

formais: 1,6 salários mínimos - IBGE/2018   

• Densidade: 26,56 hab./km² • Pessoal ocupado: 622 pessoas - IBGE/2018    

• IDH-M: 0,670 (2010)  • População ocupada: 10,4 % - IBGE/2018  

 

 

3.5.3 Aspectos Populacional  

 

Com uma população de 5.763 habitantes levantada no último censo em 2010, Divisa Nova está na posição 3999º 

entre os municípios mais populosos do Brasil. Hoje o município tem sua população estimada pelo IBGE em 6.025 

habitantes, considerando o crescimento populacional projetado pelo IBGE para o estado de Minas Gerais para 

os próximos 30 anos, temos na tabela abaixo a estimativa da população para o município até 2050. 

 

Ano População 

 

Ano População 

 

Ano População 

2010 5763 2029 6291 2040 6409 

2019 6011 2030 6309 2041 6406 

2020 6046 2031 6325 2042 6401 

2021 6080 2032 6339 2043 6394 

2022 6113 2033 6351 2044 6385 

2023 6143 2034 6373 2045 6375 

2024 6173 2035 6381 2046 6363 

2025 6200 2036 6404 2047 6349 
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2026 6225 2037 6409 2048 6334 

2027 6249 2038 6411 2049 6318 

2028 6271 2039 6411 2050 6299 

Tabela 24 - Projeção de crescimento populacional de Divisa Nova. 

 

3.5.4 Diagnóstico  

 

No levantamento da situação atual da iluminação pública do município de Divisa foram identificados um total de 

1.63 pontos de iluminação distribuídos entre os aproximadamente 30 km de vias públicas instaladas no 

perímetro urbano indicado pela prefeitura. 

 

Foram realizadas medições de iluminância em duas vias, selecionadas por suas características.  

 

3.5.4.1 Rua Goiás 

A Rua Goiás é uma via local de tráfego leve, classificada como V5, deve possuir uma iluminância média de 5 lux 

e fator de uniformidade de 0,2. 

 

 

Figura 24 – Rua Goiás em destaque no mapa 

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

   

12 2 2 3 10 
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26 4 2 4 13 

24 4 3 7 15 

24 4 3 7 15 

18 6 2 8 12 

10 2 2 6 10 

 Tabela 25 - Iluminância medida na Rua Goiás 

 

Eméd 8,67 

Emín 2 

Fator de uniformidade 0,231 

 Tabela 26 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

• Espaçamento entre postes: 34m 

• Altura de montagem: 7m 

• Avanço: 2,0m 

• Largura da via: 8m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua Goiás. 

 

Figura 25 - Linhas isográficas para a Rua Goiás 

A Rua Goiás está dentro do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente estavam no início de sua vida útil. 

 

3.5.4.2 Rua Sergipe 

A Rua Sergipe é uma via coletora de tráfego leve, classificada como V4, deve possuir uma iluminância média de 

10 lux e fator de uniformidade de 0,2. 



    

39 

 

Figura 26 – Rua Sergipe em destaque no mapa 

 

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

  

17 4 4 11 20 

20 5 5 13 34 

21 5 4 11 35 

21 5 4 11 35 

23 5 4 8 27 

16 4 3 6 15 

 Tabela 27 - Iluminância medida na Rua São José 

 

Eméd 13,17 

Emín 3 

Fator de uniformidade 0,228 

 Tabela 28 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

• Espaçamento entre postes: 39m 

• Altura de montagem: 8m 

• Avanço: 2,5m 

• Largura da via: 8m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua São José. 
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Figura 27 - Linhas isográficas para a Rua Sergipe 

 

A Rua Sergipe está dentro do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente estavam no início de sua vida útil. 
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3.6. IBITIÚRA DE MINAS 

3.6.1. Contextualização Histórica 

 

 

Figura 28 - Localização do município de Ibitiúra de Minas 

 

Uma das poucas cidades com o começo tão bem registrado, há documentos de até 100 anos antes da 

povoação do município. É uma pequena e pacata cidade que repousa entre as montanhas do Sul de Minas 

Gerais. No princípio, era Planalto da Pedra Branca onde os caiapós ocuparam até meados do século XVIII. As 

matas que rodeavam o Jaguari-Mirim, rio que nasce na cidade e desagua no Rio Moji-Guaçu, eram proibidas 

e o território do município não podia ser povoado para que fosse dificultado o contrabando de ouro nesta 

região. Todo o vale do Jaguari-Mirim, abrangia as cidades de Ibitiúra de Minas, passando por Andradas até 

chegar a São João da Boa Vista/SP, um território quase impossível de se transpor. 

 

O Município foi criado a trinta de dezembro de mil novecentos e sessenta e dois (1962), pela Lei número dois 

mil setecentos e quatro, tendo seu território desmembrado do município de Caldas e sua instalação solene a 

primeiro de março de mil novecentos e sessenta e três (1 de Março de 1963). 

 

3.6.2. Aspectos Gerais do Município 

• Área: 68,316 km² • PIB per capita: R$ 14.448,48 - IBGE/2018 

• População: 3.492 hab. estimada 2020 • Salário médio mensal dos trabalhadores 

formais: 1,8 salários mínimos - IBGE/2018 

• Densidade: 49,51 hab./km² • Pessoal ocupado: 395 pessoas - IBGE/2018 

• IDH-M: 0,674 (2010) • População ocupada: 11,3 % - IBGE/2018 
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3.6.3. Aspecto Populacional 

 

Com uma população de 3.382 habitantes levantada no último censo em 2010, Ibitiúra de Minas está na posição 

4924º entre os municípios mais populosos do Brasil. Hoje o município tem sua população estimada pelo IBGE 

em 3.492 habitantes, considerando o crescimento populacional projetado pelo IBGE para o estado de Minas 

Gerais para os próximos 30 anos, temos na tabela abaixo a estimativa da população para o município até 2050. 

 

Ano População  

 

Ano População  Ano População 

2010 3382 2029 3650 2040 3719 

2019 3488 2030 3661 2041 3717 

2020 3509 2031 3670 2042 3714 

2021 3528 2032 3679 2043 3710 

2022 3547 2033 3686 2044 3705 

2023 3565 2034 3698 2045 3699 

2024 3582 2035 3703 2046 3692 

2025 3598 2036 3716 2047 3684 

2026 3612 2037 3719 2048 3675 

2027 3626  2038 3720  2049 3666 

2028 3639  2039 3720  2050 3655 

Tabela 29 - Projeção de crescimento populacional de Ibitiúra de Minas. 

 

3.6.4. Diagnóstico 

 

O levantamento da situação atual da iluminação pública do município de Ibitiúra de Minas foram identificados 

um total de 399 pontos de iluminação distribuídos entre os aproximadamente 14 km de vias públicas instaladas 

no perímetro urbano indicado pela prefeitura. 

 

Foram realizadas medições de iluminância em duas vias, selecionadas por suas características. 

 

3.6.4.1. Rua Alfredo Inocente de Freitas 

 

A Rua Alfredo Inocente de Freitas é uma via local de tráfego leve, classificada como V5, deve possuir uma 
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iluminância média de 5 lux e fator de uniformidade de 0,2. 

 

Figura 29 – Rua Alfredo Inocente de Freitas em destaque no mapa  

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

 

4 1 1 2 10 

5 1 1 2 18 

5 1 1 2 15 

5 1 1 2 15 

4 2 1 2 9 

2 2 1 1 3 

Tabela 30 - Iluminância medida na Rua Alfredo Inocente de Freitas 

 

Eméd 4,00 

Emín 1 

Fator de uniformidade 0,250 

Tabela 31 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

 

• Espaçamento entre postes: 34m 

• Altura de montagem: 8m 

• Avanço: 1,5m 

• Largura da via: 10m 
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Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua Alfredo Inocente de Freitas. 

 

 

Figura 30 - Linhas isográficas para a Rua Alfredo Inocente de Freitas 

 

A Rua Alfredo Inocente de Freitas está fora do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente estavam no final 

de sua vida útil, a substituição deixará a iluminação da via adequada à norma. 

 

3.6.4.2. Rua Capitão Corrégio 

 

A Rua Capitão Corrégio é uma via local de tráfego leve, classificada como V5, deve possuir uma iluminância 

média de 5 lux e fator de uniformidade de 0,2. 

 

Figura 31 – Rua Capitão Corrégio em destaque no mapa 

 

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 
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11 3 1 1 6 

29 6 1 2 7 

23 4 1 2 6 

23 4 1 2 6 

10 2 1 2 3 

3 1 1 1 2 

Tabela 32 - Iluminância medida na Rua Capitão Corrégio 

 

 

Eméd 5,50 

Emín 1 

Fator de uniformidade 0,182 

Tabela 33 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

 

• Espaçamento entre postes: 34m 

• Altura de montagem: 8m 

• Avanço: 2,5m 

• Largura da via: 9m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua Capitão Corrégio. 

Figura 32 - Linhas isográficas para a Rua Capitão Corrégio 

 

A Rua Capitão Corrégio está fora do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente estavam no final de sua vida 

útil, a substituição deixará a iluminação da via adequada à norma. 
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3.7 IPUIUNA 

3.7.1 Contextualização Histórica  

 

 

Figura 33 - Localização do município de Ibitiúra de Minas 

 

A origem da cidade remonta ao século XVIII, quando havia várias disputas territoriais entre as capitanias de Minas 

Gerais e São Paulo. Alferes Joaquim de Freitas e seu exército avançaram no território de Minas e, em janeiro de 

1789, postaram uma guarda entre São Mateus e Mogi-Guaçu. O local recebeu o nome de Guarda de Caldas, e ao 

seu redor se formou o arraial que deu origem à cidade de Caldas. O povoado de Santa Quitéria - primeiro nome 

do município de Ipuiuna, e que dá o nome a uma padroeira da cidade - elevou-se a distrito em 1911, com a 

denominação atual.  

 

Ipuiuna, que na linguagem tupi significa "rio de água escura", foi emancipada em 1953. Após a emancipação, 

houve a vinda de imigrantes italianos, dos quais se abrigaram em terras ao redor da cidade, da qual atualmente 

se situa grandes fazendas e lavouras agricultura (batata principalmente). Os padroeiros da cidade são: S. João 

Batista e Sta. Quitéria. A festa dos padroeiros se dá no mês de junho e de 1° a 13 de Maio acontece outra festa 

local, a de São Benedito. 

 

3.7.2 Aspectos Gerais do Município  

• Área: 298,195 km²  • PIB per capita: R$ 13.388,44 - IBGE/2018 

• População: 10.118 hab. estimada 2020 • Salário médio mensal dos trabalhadores 

formais: 1,7 salários mínimos - IBGE/2018   

• Densidade: 31,93 hab./km² • Pessoal ocupado: 1.497 pessoas - IBGE/2018   

• IDH-M: 0,686 (2010)  • População ocupada: 14,9 % - IBGE/2018  
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3.7.3 Aspectos Populacional  

 

Com uma população de 9.027 habitantes levantada no último censo em 2010, Ipuiuna está na posição 2282º 

entre os municípios mais populosos do Brasil. Hoje o município tem sua população estimada pelo IBGE em 10.118 

habitantes, considerando o crescimento populacional projetado pelo IBGE para o estado de Minas Gerais para 

os próximos 30 anos, temos na tabela abaixo a estimativa da população para o município até 2050. 

 

Ano População 

 

Ano População 

 

Ano População 

2010 9521 2029 10500 2040 10797 

2019 10111 2030 10521 2041 10810 

2020 10120 2031 10542 2042 10840 

2021 10170 2032 10563 2043 10862 

2022 10221 2033 10584 2044 10884 

2023 10272 2034 10615 2045 10905 

2024 10323 2035 10647 2046 10927 

2025 10365 2036 10679 2047 10949 

2026 10406 2037 10711 2048 11048 

2027 10437 2038 10743 2049 11070 

2028 10469 2039 10776 2050 11092 

Tabela 34 - Projeção de crescimento populacional de Ipuiúna. 

 

3.7.4 Diagnóstico  

 

No levantamento da situação atual da iluminação pública do município de Ipuiuna foram identificados um total 

de 842 pontos de iluminação distribuídos entre os aproximadamente 36,8 km de vias públicas instaladas no 

perímetro urbano indicado pela prefeitura. 

Foram realizadas medições de iluminância em duas vias, selecionadas por suas características.  

 

 

 



    

 

3.8 SANTA RITA DE CALDAS 

3.8.1 Contextualização Histórica  

 

 

Figura 34 - Localização do município de Santa Rita de Caldas 

 

Na história de Santa Rita de Caldas, não há nenhum registro de descoberta de ouro, porém, foi através da estrada 

fixada na Carta Geográfica do Itinerário feito pelo Governador Luiz Diogo da Silva Lobo – 1764- ligando as duas 

cidades do ouro – Cabo Verde e Ouro Fino – que a atual região do município começou a ser desbravada. 

 

No século XVIII o município de Santa Rita de Caldas não tinha minas de ouro para exploração, uma vez que 

predominavam em seu território as pastagens naturais, porém, com o esgotamento das minas auríferas de outras 

cidades do sul do estado, o povo da Capitania, que até então se preocupava com a comercialização do ouro, 

passou a interessar-se pelos campos de criar gado. Foi, portanto, na transição de sociedade de garimpeiros para 

a sociedade de pecuarista que se instalaram na região os primeiros colonizadores. 

 

O primeiro povoador que se tem registro a instalar no município foi Veríssimo João de Carvalho, no local 

denominado "Gineta", ali estabelecendo a primeira fazenda. O primeiro posseiro da região onde se encontra 

situado o pólo urbano da cidade foi o Alferes Antônio José Rodrigues, casado com Tereza Maria de Freitas, filha 

de Antônio Gomes de Freitas, fundador da vizinha cidade de Caldas. Os primeiros povoadores ficaram assim 

distribuídos no território de Santa Rita de Caldas: Alferes Antônio José Rodrigues, no local denominado São 

Bento, Veríssimo João de Carvalho, na fazenda Gineta, cadete Raimundo de Souza e Miranda Machado, no bairro 

Jaguarí, Antônio José da Costa e, posteriormente, Inácio Franco, capitão Bernardo José Simões, no Ribeirão 

Fundo e Manoel Joaquim de Oliveira, no Rio Pardo. Com a presença desses imigrantes e outros, tem início o 

crescimento do município. Então já no final de século XIX começou o ciclo agrícola que se caracterizou pelo 

aparecimento de cultura fixa, consequentemente em terras férteis. 
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O aparecimento do arraial primitivo a exemplo do que aconteceu com quase todas as cidades de Minas Gerais, 

desenvolveu-se em torno da primeira capela. Assim, foi em 1852 que os numerosos habitantes da região 

realizaram um importante movimento no sentido de criar uma nova localidade. Embora já houvesse no local uma 

pequena igreja dedicada a Santa Rita, resolveram os moradores do lugar oficializar a devoção a santa, dirigindo 

à cúria Diocesana de São Paulo, que por Provisão de 19 de maio de 1852, autorizou a criação e edificação da 

capela dedicada à mesma Santa Rita. Acompanhando o requerimento à Cúria, seguiram os comprovantes das 

doações feitas para a constituição do patrimônio. Esse patrimônio compunha-se de 8 alqueires de terras, 

adquiridos para tal fim de Dª. Maria Inácia Batista. 

 

O capitão Antônio Martins de Carvalho é considerado o fundador do lugar e seu principal benfeitor. Sob seu 

comando foi construída a Igreja de Santa Rita, mais tarde Matriz. Como se tratava de uma construção de relativa 

proporção a capela só ficou pronta em 1856. 

 

Prosperando então o povoado, aumentou-se o número de casas ao redor da Igreja, já em 5 de outubro de 1860 

era a capela de Santa Rita de Cássia do Rio Claro levada à categoria de curato. 

 

Em 16 de outubro de 1861, Santa Rita de Caldas, ainda pertencente ao município de Caldas, começa sua vida 

civil, pois, nesse dia o Governo da Província, através da Lei 1.103, elevou a distrito de paz o lugarejo existente. 

 

A criação da freguesia verificou-se em 22 de julho de 1868. A paróquia, entretanto, só foi canonicamente 

promovida três anos depois, mediante Provisão da autoria eclesiástica datada de 30 de janeiro de 1871. Por esta 

ocasião já contava o povoado com 60 casas. 

 

O nome Santa Rita de Caldas, antecedeu outros nomes. O distrito de Santa Rita de Cássia do Rio Claro deve sua 

criação com a Lei provincial 1581 de 22 de julho de 1868. Em 11 de outubro de 1909 de acordo com a Lei Estadual 

nº 513 foi firmado o nome Santa Rita de Caldas. Em 10 de dezembro de 1943, a nova divisão administrativa 

judiciária do Estado publicada no jornal Minas Gerais deferia ao então criado município o nome de Mogitinga 

que durou oficialmente até o dia 31 de dezembro de 1943, quando o decreto lei 1058, criou definitivamente o 

município de Santa Rita de Caldas. 

A criação do município foi fruto de muitos esforços que não foram medidos pela pequena população. Liderada 

pela Associação Amigos de Santa Rita, com a presença marcante do Sr. João Batista Filho (mais tarde, o primeiro 

Prefeito de Santa Rita) e do padre Alderigi Maria Torriani e o jornal circulante da época o "Avante", que também 

foi de fundamental importância para as divulgações dos ideais emancipacionistas. 

 

A atividade econômica do município aumentou, como não podia deixar de ser. A proximidade do estado de São 
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Paulo, principalmente de suas cidades de maior influência no país da época: Campinas, Santos e Rio de Janeiro, 

capital do país, tomando por base a abertura de novas estradas de rodagem que atingiram a região, a sua 

indústria, comércio e lavoura fizeram com que surgissem novos horizontes para a sua expansão e progresso. 

 

Até então, a população apresentava um crescimento vagaroso, que só foi acelerado com a emancipação 

administrativa. Terra escolhida pelo saudoso Mons. Alderigi para demonstrar durante 50 anos de paroquiato 

toda sua fé e exemplo de amor a Deus e ao próximo. Falecido em 1977 Mons. Alderigi está sendo estudado pela 

Igreja Católica, através da abertura do processo da beatificação em 3 de fevereiro de 2001, como um provável 

santo brasileiro devido graças alcançadas por fiéis que garantem ter sido atendidos por intercessão de Mons. 

Alderigi. 

 

O Santuário Arquidiocesano de Santa Rita de Caldas tem uma das preciosidades da fé mineira, um fac-símile 

(réplica idêntica) do verdadeiro corpo de Santa Rita de Cássia que se encontra na cidade de Cássia, na Itália, e 

uma relíquia ex-corpore de Santa Rita. 

 

Milhares de fiéis de todo Brasil passam por Santa Rita de Caldas anualmente para pedir e agradecer graças 

alcançadas por intercessão de Mons. Alderigi e Santa Rita. 

 

3.8.2 Aspectos Gerais do Município  

• Área: 503,011 km²  • PIB per capita: R$ 17.534,41 - IBGE/2018 

• População: 8.924 hab. estimada 2020 • Salário médio mensal dos trabalhadores 

formais: 2,0 salários mínimos - IBGE/2018   

• Densidade: 17,95 hab./km² • Pessoal ocupado: 1.168 pessoas - IBGE/2018    

• IDH-M: 0,690 (2010)  • População ocupada: 13 % - IBGE/2018  
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3.8.3 Aspectos Populacional  

 

Com uma população de 9.027 habitantes levantada no último censo em 2010, Santa Rita de Caldas está na posição 

3162º entre os municípios mais populosos do Brasil. Hoje o município tem sua população estimada pelo IBGE em 

8.924 habitantes, considerando o crescimento populacional projetado pelo IBGE para o estado de Minas Gerais para 

os próximos 30 anos, temos na tabela abaixo a estimativa da população para o município até 2050. 

 

Ano População 

 

Ano População 

 

Ano População 

2010 9027 2029 9366 2040 9542 

2019 8949 2030 9393 2041 9537 

2020 9002 2031 9417 2042 9530 

2021 9052 2032 9438 2043 9519 

2022 9100 2033 9456 2044 9506 

2023 9146 2034 9488 2045 9491 

2024 9190 2035 9500 2046 9473 

2025 9230 2036 9534 2047 9453 

2026 9268 2037 9541 2048 9430 

2027 9303 2038 9544 2049 9406 

2028 9336 2039 9544 2050 9378 

Tabela 35 - Projeção de crescimento populacional de Santa Rita de Caldas. 

 

3.8.4 Diagnóstico  

 

No levantamento da situação atual da iluminação pública do município de Santa Rita de Caldas foram identificados 

um total de 981 pontos de iluminação distribuídos entre os aproximadamente 32 km de vias públicas instaladas no 

perímetro urbano indicado pela prefeitura. 

 

Foram realizadas medições de iluminância em duas vias, selecionadas por suas características.  

 

3.8.4.1 Rua Israel Silva 

 



    

52 

A Rua Israel Silva é uma via local de tráfego leve, classificada como V5, deve possuir uma iluminância média de 5 lux 

e fator de uniformidade de 0,2. 

 

 

Figura 35 – Rua Israel Silva em destaque no mapa 

 

Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

14 4 2 5 8 

17 5 3 7 15 

22 8 4 9 19 

22 8 4 9 19 

15 7 4 7 14 

12 5 5 6 9 

 Tabela 36 - Iluminância medida na Rua Israel Silva 

Eméd 9,54 

Emín 1,8 

Fator de uniformidade 0,189 

 Tabela 37 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 
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• Espaçamento entre postes: 30m 

• Altura de montagem: 8m 

• Avanço: 3m 

• Largura da via: 9m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua Israel Silva. 

 

Figura 36 - Linhas isográficas para Rua Israel Silva 

 

A Rua Israel Silva está fora do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente estavam no final de sua vida útil, a 

substituição deixará a iluminação da via adequada à norma. 

 

3.8.4.2 Rua Doutor Demóstenes Rio Branco 

 A Rua Doutor Demóstenes Rio Branco é uma via coletora de tráfego leve, classificada como V4, deve possuir 

uma iluminância média de 10 lux e fator de uniformidade de 0,2. 

 

 

Figura 37 – Rua Doutor Demóstenes Rio Branco em destaque no mapa 
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Abaixo temos os valores em lux obtidos na medição, assim como as características da via: 

30 14 7 18 37 

40 17 7 20 45 

42 18 8 21 49 

42 18 8 21 49 

35 16 10 18 43 

21 11 10 13 28 

21 11 10 13 28 

12 8 8 8 17 

9 6 6 7 13 

9 6 6 7 13 

6 5 6 5 8 

5 5 6 4 6 

 

 Tabela 38 - Iluminância medida na Rua Doutor Demóstenes Rio Branco 

Eméd 16,37 

Emín 4 

Fator de uniformidade 0,257 

 Tabela 39 - Valores de iluminância média, mínima e fator de uniformidade 

 

 

• Espaçamento entre postes: 29m 

• Altura de montagem: 8m 

• Avanço: 3m 

• Largura da via: 12m 

 

Abaixo temos a simulação via software das linhas isográficas para a Rua Doutor Demóstenes Rio Branco. 
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Figura 38 - Linhas isográficas para a Rua Doutor Demóstenes Rio Branco 

 

A Rua Doutor Demóstenes Rio Branco está dentro do pedido pela norma, as lâmpadas possivelmente estavam no 

início de sua vida útil. 
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4. Características Gerais do Parque Luminotécnico 

 

Abaixo temos o levantamento do parque luminotécnico dos municípios de Albertina, Andradas, Bandeira do Sul, 

Caldas, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna e Santa Rita de Caldas somados. 

 

Tipo de lâmpada Potência (W) Quantidade 

 

 

Vapor de sódio 

70 832 

100 3492 

150 1628 

250 736 

350 1 

400 48 

 

Vapor de 

Mercúrio 

80 452 

125 3400 

250 169 

400 126 

Vapor Metálico 150 28 

400 3 

LED 

42 30 

43 13 

45 63 

60 1 

80 65 

90 7 

100 22 

Outras 
125 4 

400 2 

Total 11.122 

Tabela 40 – Característica geral do parque luminotécnico 
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4.1. Características do Parque Luminotécnico de Albertina 

 

i. Levantamento do parque luminotécnico do município de Albertina: 

 

Tipo de lâmpada Potência (W) Quantidade 

 

Vapor de Sódio 

70 96 

100 163 

Vapor de Mercúrio 125 57 

Total 316 

Tabela 41 – Característica do parque luminotécnico de Albertina 

ii. Pontos Cênicos 

80 pontos em canteiros centrais e pontos cênicos indicados: 
 

• Canteiros Centrais: Localizados na Avenida da Saudade, Avenida Benedita Rodrigues Facanali, 

Avenida Minas Gerais, Avenida Prefeito José Diniz, todos os postes com dois braços cada. 

• Pontos Cênicos:  

   1. IGREJA MATRIZ DO SENHOR BOM JESUS; 

 2. PRAÇA JOSÉ CORRADI; 

 3. LAGO MUNICIPAL; 

 4. CAMPINHO DE AREIA; 

 5. PORTAIS (2) DE ENTRADA DA CIDADE; 

 6. PRÉDIO DA PREFEITURA; 

 7. CRISTO REDENTOR. 

 

4.2. Características do Parque Luminotécnico de Andradas 

 

i. Levantamento do parque luminotécnico do município de Andradas. 

 

Tipo de lâmpada Potência (W) Quantidade 

 

 

 

 

Vapor de Sódio 

70 237 

100 1108 

150 1439 

250 604 

350 1 
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400 40 

 

 

Vapor de Mercúrio 

80 186 

125 1156 

250 109 

400 1 

Vapor Metálico 
150 28 

400 3 

LED 100 22 

Outros 
125 4 

400 2 

Total 4940 

Tabela 42  – Característica do parque luminotécnico de Andradas 

ii. Pontos Cênicos 

90 pontos em canteiros centrais e pontos cênicos indicados: 
 

• Canteiros Centrais: Distribuídos nos seguintes endereços – Trevo entre a Rodovia e o Bairro Alto da 

Serra, são 3 postes com 4 pétalas cada;  

- Avenida José Teixeira Magalhães são 4 postes com 2 braços cada;  

- Avenida Francisco Pereira Caldas de Mesquita, Jardim Mantiqueira II, são 10 postes com 2 braços 

cada; 

- Rua Santa Catarina, em área verde possui 1 poste com 4 pétalas; 

- Avenida Mário Lanzani, entre os Bairros Jardim Rio Branco, Jardim Europa e Jardim Portal do Sol, 

são 4 postes com 4 pétalas cada; 

- Trevo na MG-455 com a Avenida Ricarti Teixeira, são 3 postes com 4 pétalas cada; 

- Avenida dos Fundadores, Bairro Jardim Amélia, são 9 postes com 2 braços cada.  

• Pontos Cênicos:  

Zona Urbana:  

1. IGREJA MATRIZ – PRAÇA CEL LUIZ VENTURELLI; 

2. PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI; 

3. PRÉDIO DA PREFEITURA – PRAÇA 22 DE FEVEREIRO; 

4. PRÉDIO DO TEATRO MUNICIPAL; 

5. PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL; 

6. RODOVIÁRIA; 

7. PARQUE MUNICIPAL RICARDO SASSERON; 
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8. PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS; 

9. PRAÇA CEL. ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA; 

10. PRAÇA 7 DE SETEMBRO; 

11. BAIRRO PORTAL DO SOL - PRAÇA PADRE EMMANOEL D’ALZON; 

12. BAIRRO VILA CARACOL - PRAÇA JOAQUIM LOPES; 

13. BAIRRO ALTO ALEGRE - PRAÇA DR. EDMUNDO VENTURELLI; 

14. JARDIM ALVORADA – PRAÇA ALFREDO INOCÊNCIO RISSO; 

15. JARDIM ALVORADA – PRAÇA ELVIRA MARTINS RISSO; 

16. VILA EUCLIDES CASSIMIRO – PRAÇA ADRIANO ALVES; 

17. VILA LEANDRO PREVIATO – PRAÇA JOÃO LUIZ LANZANI; 

18. JARDIM RIO BRANCO – PRAÇA FIORAVANTE TREVISAN; 

19. JARDIM EUROPA – PRAÇA ÉTORE ZERBETA; 

20. JARDIM ALTO DA SERRA – PRAÇA SASSAFRÁS; 

21. JARDIM ALTO DA SERRA – PRAÇA JOÃO ANTÔNIO TEIXEIRA; 

22. VILA SAMAMBAIA – PRAÇA MESSIAS FERRERO;  

23. JARDIM PRIMAVERA – PRAÇA ALZIRO GABRIEL DE ALMEIDA; 

24. VILA CAMARGO – PRAÇA ADELARDO GONÇALVEZ; 

25. VILA BUZATO – PRAÇA FRANCISCO ALVARO BUENO DE PAIVA; 

26. JARDIM BELA VISTA – PRAÇA DOS PELEGRINOS; 

27. SAÍDA PARA POÇOS DE CALDAS – PRAÇA JOÃO FRANCO; 

28. PRAÇA ONDE ESTÁ LOCALIZADA A AGÊNCIA DO INSS; 

29. PRAÇA NO ENTORNO DO POLIESPORTIVO; 

30. VILA LEITE – PRAÇA VILA TIRADENTES, RUA JOSÉ LEITE; 

31. PRAÇA JOÃO GIUSTO; 

32. VIELA SOBRE O CÓRREGO DO MOSQUITO; 

33. CASA DA MEMÓRIA; 

34. PRAÇA ASILO; 

35. PRAÇA CAMPO DE FUTEBOL JK; 

36. VILA SANTO AFONSO – QUADRA DE BOCHA; 

37. PÓRTICO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO. 

Zona Rural:   

38.DISTRITO DE CAMPESTRINHO - PRAÇA VEREADOR ANTÔNIO BORGES DOS SANTOS; 

39.DISTRITO DE GRAMINEA - PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO GONÇALVES; 

40.PRAÇA NO BAIRRO SÃO JOSÉ DA CACHOEIRA; 
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41.PRAÇA NO BAIRRO GABIROBAL; 

42.PRAÇA NO BAIRRO SERRA DOS LIMA I; 

43.PRAÇA NO BAIRRO SERRA DOS LIMA II; 

44.BAIRRO SÃO PEDRO DA BARRA – CRUZ EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL. 

 

4.3. Características do Parque Luminotécnico de Bandeira do Sul 

 

i. Levantamento do parque luminotécnico do município de Bandeira do Sul. 

 

Tipo de lâmpada Potência (W) Quantidade 

 

Vapor de Sódio 

70 95 

100 267 

 

Vapor de Mercúrio 

80 75 

125 227 

LE LED 80 65 

Total 729 

Tabela 43 – Característica do parque luminotécnico de Bandeira do Sul 

 

ii. Pontos Cênicos 

1. PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE; 

2. IGREJA MATRIZ - PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, NA RUA AFONSO DIAS DE ARAÚJO; 

3. PARQUE MUNICIPAL – RUA ADÃO PORFÍRIO DA SILVA, COM A RUA JOSÉ DE CARVALHO MUNIZ; 

4. PREDIO DA PREFEITURA; 

5. PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL; 

6. IGREJA QUADRANGULAR; 

7. IGREJA DE SANTO EXPEDITO; 

8. IGREJA CONGREGAÇÃO; 

9. ESCOLA MUNICIPAL ADELAIDE MUNIZ DA SILVA; 

10. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUIZ CARLOS VIANA; 

11. ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BANDEIRA DE CARVALHO. 

 

4.4. Características do Parque Luminotécnico de Caldas  

i. Levantamento do parque luminotécnico do município de Caldas. 
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Tipo de lâmpada Potência (W) Quantidade 

Vapor de Sódio 

70 130 

100 559 

250 8 

Vapor de Mercúrio 

80 17 

125 1019 

250 57 

400 62 

Total 1.852 

Tabela 44 – Característica do parque luminotécnico de Caldas 

ii. Pontos Cênicos 

1. IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO; 

2. PRAÇA MELO VIANA; 

3. IGREJA DO ROSÁRIO; 

4. PEDRA DO CORAÇÃO E CAPELA DE SANTA BÁRBARA; 

5. BALNEÁRIO REYNALDO DE OLIVEIRA PIMENTA, EM POCINHOS DO RIO VERDE; 

6. PREDIO DA PREFEITURA; 

7. PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE; 

8. PRAÇA JOAQUIM AMARANTE/PRAÇA DR. ANTÔNIO CARLOS; 

9. PRAÇA DR. PAIVA DE OLIVEIRA; 

10.  PRAÇA EM POCINHOS DO RIO VERDE; 

11.  PRAÇA EM SÃO PEDRO DE CALDAS; 

12.  CASA DA CULTURA; 

13.  HOSPITAL SANTA CASA;  

14.  FONTE EM POCINHOS DO RIO VERDE; 

15.  CASCATA ANTÔNIO MONTEIRO; 

16.  POCINHOS DO RIO VERDE – MORRO DO GALO 

17.  POCINHOS DO RIO VERDE - SÃO VICENTE FERRER  

18.  POCINHOS DO RIO VERDE - BALNEÁRIO 

19.  POCINHOS DO RIO VERDE - ESCOLA MUNICIPAL DR. PAIVA DE OLIVEIRA 

20. PREFEITURA 

21. CORETO 

22. COPAS  

23. UBS 
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24. FÓRUM 

25. CRAS 

26. ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CRISPIM JAQUES BIAS FORTES  

27. CAPELA PEDRA DO CORAÇÃO  

28. IGREJA DE LARANJEIRAS  

29. IGREJA DE SÃO PEDRO   

30. IGREJA DE SANTANA  

31. IGREJA DE PEREIRAS  

32. SANTO ANTONIO – IGREJA 

33. RIO PARDO – IGREJA 

34. BOM RETIRO - IGREJA 

 

4.5. Características do Parque Luminotécnico de Divisa Nova  

i. Levantamento do parque luminotécnico do município de Divisa Nova. 

 

Tipo de lâmpada Potência (W) Quantidade 

Vapor de Sódio 

70 47 

100 804 

150 116 

250 1 

400 8 

Vapor de Mercúrio 125 24 

LED 45 63 

Total 1.063 

Tabela 45 – Característica do parque luminotécnico de Divisa Nova 

ii.  Pontos Cênicos 

1. PRAÇA GOVERNADOR VALADARES; 

2. PRAÇA GOVERNADOR VALADARES; 

3. PRAÇA CEARÁ; 

4. PRÉDIO DA PREFEITURA;  

5. IGREJA MATRIZ. 

 

4.6. Características do Parque Luminotécnico de Ibitiúra de Minas  

i. Levantamento do parque luminotécnico do município de Ibitiúra de Minas. 
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Tipo de lâmpada Potência (W) Quantidade 

Vapor de Sódio 

70 154 

100 84 

150 20 

250 1 

Vapor de Mercúrio 

80 24 

125 112 

400 4 

Total 399 

Tabela 46  – Característica do parque luminotécnico de Ibitiúra de Minas 

ii. Pontos Cênicos 

1. PRAÇA SÃO BENEDITO; 

2. IGREJA SÃO BENEDITO; 

3. PRAÇA ABÍLIO PEREIRA CALDAS; 

4. PRÉDIO DA PREFEITURA; 

5. PORTICOS NAS ENTRADAS DA CIDADE, SENDO 4 ENTRADAS. 

 

4.7.  Características do Parque Luminotécnico de Ipuiuna  

i. Levantamento do parque luminotécnico do município de Ipuiuna. 

 

Tipo de lâmpada Potência (W) Quantidade 

Vapor de Sódio 

70 36 

100 116 

150 10 

250 91 

Vapor de Mercúrio 

80 99 

125 430 

250 1 

400 59 

Total 842 

Tabela 47 – Característica do parque luminotécnico de Ipuiuna 

ii. Pontos Cênicos 
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1. PRAÇA MARIA CANDIDA FRANCO; 

2. PRAÇA JOSÉ FRANCISCO LOPES; 

3. IGREJA MATRIZ – PRAÇA JOÃO BENEDITO DE SOUZA; 

4. CRISTO REDENTOR – LOCALIZADO NA RODOVIA JUSCELINO KUBITCHEK DE OLIVEIRA; 

5. PRÉDIO DA PREFEITURA; 

6. PRAÇA INÁCIO PEREIRA CANTÃO. 

  

 

4.8. Características do Parque Luminotécnico de Santa Rita de Caldas  

i. Levantamento do parque luminotécnico do município de Santa Rita de Caldas. 

 

Tipo de lâmpada Potência (W) Quantidade 

Vapor de Sódio 

70 37 

100 391 

150 43 

250 31 

Vapor de Mercúrio 

80 51 

125 375 

250 2 

LED 

42 30 

43 13 

60 1 

90 7 

Total 981 

Tabela 48 – Característica do parque luminotécnico de Santa Rita de Caldas 

ii. Pontos Cênicos 

1. SANTUÁRIO – IGREJA MATRIZ; 

2. PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE; 

3. PREFEITURA MUNICIPAL; 

4. FÓRUM; 

5. TREVO SÃO BENTO; 

6. IGREJA DE SÃO BENTO; 

7. IGREJA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA; 

8. IGREJA DO BAIRRO PIÃO; 
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9. IMAGEM DE SANTA RITA - PRÓXIMO AO TREVO; 

10. IGREJA SÃO BENEDITO NA VILA NOVA; 

11. PRAÇA PADRE ALDERIGE; 

12. COMPLEXO DE EVENTOS. 

 

5. Projetos Luminotécnicos 

 

5.1. Projeto Luminotécnico 

 

Os projetos descritos abaixo têm como objetivo diminuir o consumo de energia do atual parque 

luminotécnico e a adequação das vias à norma NBR5101:2001, através da substituição de todas as lâmpadas 

do 

parque atual por lâmpadas de LED, o projeto foi feito para as vias caracterizadas anteriormente entre vias 

coletoras e vias locais. 

Novos loteamentos e vias com trechos sem a infraestrutura necessária para instalação de luminárias devem ser 

avaliados e receber a devida estrutura de posteamento pela fornecedora de energia elétrica do município em 

questão para que, posteriormente a nova concessionária instale os pontos de iluminação. 

 

5.1.1. Projeto para Vias Coletoras e Locais 

 

Todas as vias deverão receber nova iluminação de acordo com o projeto detalhado. 

 

Para este projeto serão consideradas as medidas descritas abaixo, que englobam o pior cenário possível 

dentro do parque luminotécnico, adequando dessa maneira todas as vias à norma NBR5101:2001: 

 

Figura 39: Medidas de instalação das novas luminárias 
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Onde: 

a - Altura de montagem: 8m 

b - Avanço da luminária: 3m 

α - Ângulo de instalação: 5º 

Espaçamento entre luminárias: 34m 

Largura da via: 10m 

Lâmpada instalada: LED 10000lm 

 

Com isso alcançamos: 

Emed: 11,9lux 

Fator de uniformidade: 0,262 

 

 

Figura 40: Linhas isográficas com novas luminárias instaladas em vias coletoras e locais 

 

5.2. Resumo dos Pontos de Iluminação Cênica 

Em resumo, por todos os municípios do consórcio serão instalados: 
 

• 1342 luminárias LED ornamentais de 4000lm. 

• 785 luminárias LED ornamentais de 8000lm. 

• 63 Spot LED 6000lm 

• 82 Spot LED 10000lm 

• 110 postes ornamentais de 2,5m de altura. 

• 78 postes ornamentais de 8m de altura. 

• 50 postes viários de aço de 7m de altura. 

 

Tabela 49 – Resumo dos Pontos de Iluminação Cênica 
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5.3. Modernização do Parques Atuais 

 

Após a modernização completa, o parque luminotécnico, desconsiderando os pontos de iluminação cênica, terá a 

seguinte característica, considerando uma eficiência energética mínima de 140lm/W: 

 

Tipo de lâmpada Lúmens Potência (W) Quantidade 

 

LED 

10000 72 11.122 

Total 11.122 

Tabela 50 - Características das lâmpadas instaladas após a modernização 

 

 

5.4. Recursos Necessários 

 

Para a substituição e instalação dos pontos de iluminação em via públicas, são estimados os seguintes 

recursos materiais: 

 

5.4.1. Plataforma elevatória pantográfica sob caminhão ou plataforma elevatória articulada sob 

caminhão. 

• Ferramentas básicas para elétrica e montagem das luminárias. 

• Detector de tensão 

• Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, tais como: cones e placas de sinalização; barreiras, podem 

ser mantas, calhas, capuz de material isolante ou placas de material isolante, sendo que estes 

materiais devem possuir classe de isolação superior ao circuito energizado resguardado. 

• Equipamentos de Proteção Individual – EPI, tais como: vestimenta para eletricista, óculos de 

segurança, capacete de segurança, botas de segurança para trabalhos em eletricidade, luvas, 

protetores auriculares e cinto de segurança com talabarte. 

 

Para a substituição e instalação dos pontos de iluminação em via públicas, são estimados os seguintes recursos 

humanos: 

• Eletricista montador com treinamento e certificação na Norma Regulamentadora Nº 35 - Trabalho 

em Altura, na Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade e o curso complementar Sistema Elétrico de Potência. 

• Auxiliar eletricista com treinamento e certificação na Norma Regulamentadora Nº 35 - Trabalho 
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em Altura, na Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade e o curso complementar Sistema Elétrico de Potência. 

 

Levando em consideração que é possível fazer o planejamento para troca de diversas luminárias na mesma via, 

durante um dia de intervenção é possível que sejam substituídas até 20 luminárias por dia. 

 

5.5. Expansão do Parque Atual 

 

Considerando o aumento da população descrito nas tabelas 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34 e 35 abaixo temos a 

necessidade de instalação de novos pontos de iluminação a cada 5 anos, foi considerado que as novas vias criadas 

durante as expansões dos municípios serão vias locais do tipo V5, portando devem respeitar o modelo de 

montagem descrita no item 5.2 deste documento, podendo variar em relação ao espaçamento entre postes que 

deve ser inferior a 35m. 

 

 

Ano da 

Concessão 

 

População 

Total 

Relação de 

Habitantes por 

Ponto de 

Iluminação 

Tamanho do 

Parque 

Luminotécnico

* 

Pontos de Iluminação 

Novos a serem 

Instalados no  Período 

Total Acumulado 

de Pontos 

de Iluminação 

Instalados  

1 93285 8,39 11.122 0** 0** 

5 95617 8,39 11.399 277 277 

10 97300 8,39 11.601 202 479 

15 98414 8,39 11.733 132 611 

20 98848 8,39 11.786 53 664 

25 99284 8,39 11.839 53 717 

Tabela 51 - Expansão no parque luminotécnico até o fim da concessão 

 

*não contempla os pontos cênicos. 

**a quantidade de pontos de iluminação NOVOS  a serem instalados no ano 1 do contrato, corresponde a “0”, tendo 

em vista que nesse período todo o parque de iluminação será trocado por LED. 

5.6. Consumo de Energia do Novo Parque Luminotécnico 

 

Nesta seção será mostrado o consumo de energia, do novo parque, totalmente modernizado. Foi 

considerado que as lâmpadas instaladas possuem uma eficiência de 140 lm/W. 
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O parque luminotécnico modernizado terá a seguinte característica: 

 

Quantidade de Pontos de Iluminação Fluxo Luminoso (lm) Potência (kW) 

11.122 10000 794,42 

Potência Total Instalada 794,42 

Tabela 52 - Características gerais do parque luminotécnico modernizado 

 

Após a modernização finalizada a potência do parque será de 794,42 kW. 

 

6. Gestão Operacional 

 

É responsabilidade da nova concessionária gerenciar e manter o novo sistema de iluminação em funcionamento, 

com o avanço da tecnologia em automação industrial hoje temos a disposição diversos métodos de controle e 

gerenciamento que podem facilitar esta atividade, diminuindo custos de manutenção e também os custos de 

operação. 

 

6.1. Gerenciamento Remoto 

 

Hoje existem luminárias disponíveis que possuem a capacidade de se comunicar de maneira bidirecional, através 

de um dos diversos protocolos de comunicação disponíveis, entre si ou com uma central dedicada ao controle 

do sistema de iluminação pública. Assim é possível que se faça o controle preciso do funcionamento de cada 

ponto de luz individualmente, podendo ligar e desligar cada um dos pontos remotamente otimizando o período 

em que as lâmpadas permanecem acesas diariamente, o que a longo prazo pode representar uma economia de 

considerável no consumo de energia e na vida útil da lâmpada, além de ser possível medir o consumo de energia 

e eficiência de cada luminária individualmente em cada um dos pontos, sendo possível prever falhas, também é 

possível fazer um diagnóstico em toda rede remotamente, o sistema de iluminação pública pode identificar 

individualmente cada uma de suas luminárias, facilitando a resolução de problemas uma vez que é possível 

localizar precisamente onde está instalada o ponto de iluminação defeituoso. 

 

Além disso, problemas comuns que são encontrados em sistemas de iluminação pública, como o cadastro 

desatualizados das luminárias, instalação de lâmpadas inadequadas para o tipo de via, entre outros, são 

mitigados quando é adotado um sistema de controle inteligente. 
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Outro claro benefício é a possibilidade de criação de relatórios periódicos referentes a manutenção de cada uma 

das lâmpadas, possibilitando monitorar precisamente a vida útil do equipamento, assim como prever falhas e 

identificar possíveis problemas com a infraestrutura de energia do sistema de iluminação pública. 

 

Porém podemos observar que as características dos municípios estudados não indicam a necessidade imediata 

de adoção de um sistema como este para o serviço seja prestado de maneira satisfatória, havendo a possibilidade 

de soluções com custo de implantação menor e que se adequam melhor aos municípios em questão, como linha 

0800 para que o munícipe indique falhas nas luminárias, aplicativos baseados na web ou para celulares para 

registro de reclamações, rondas periódicas para análise e manutenção do sistema, etc. 

 

6.2. Centro de Controle Operacional 

 

O Centro de Controle Operacional (CCO) deve ser implantado para ser o responsável pelo monitoramento e 

controle de ativos e serviços, e ser capaz de realizar o acionamento, programação, diagnóstico e resolução de 

falhas no sistema. Além disso, realizar a mobilização logística de materiais e equipe de campo. O controle permitirá 

ter um cadastro de ativos atualizado, com histórico de intervenções no sistema. 

 

A futura concessionária também deverá disponibilizar um canal de comunicação com o cidadão para 

atendimento de ocorrências competentes a concessão. O atendimento deve ser disponibilizado através da 

internet, telefone e SMS de maneira gratuita ao munícipe. A operação da central de atendimento deve estar 

disponível dás 8h00 às 18h00 em dias úteis, de segunda à sexta, enquanto os canais de atendimento via internet e 

SMS devem estar disponíveis 24 horas por dia. 

 

É importante que antes e após a modernização do sistema, sejam feitos estudos localizados para verificar a 

eficiência da solução implantada, assim como a possível de necessidade de redimensionamento e atualização 

dos equipamentos a serem instalados. 

 

6.3. Plano de Manutenção 

 

Recomenda-se que a nova concessionária crie um plano de manutenção periódico do sistema, baseado na vida 

útil das lâmpadas instaladas e na capacidade do CCO prever possíveis falhas que podem ocorrer no sistema. 

Aconselha-se que exista uma ronda mensal por todo parque durante os primeiros 6 meses após a modernização 

do mesmo. Após este período uma ronda bimestral é recomendada, uma vez que a ocorrência de falhas deve ser 

maior durante o início da modernização e vai diminuir gradativamente conforme as curvas hipotéticas de 
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incidência de falhas. 

 

6.4. Atualização do Cadastro da Rede de Iluminação Pública 

 

É importante que seja feito o cadastro, e que este se mantenha atualizado, de todo o parque luminotécnico do 

sistema de iluminação pública do município, é a partir deste cadastro que será possível criar o planejamento de 

manutenções do parque. É recomendado que o cadastro seja referenciado através de diversas maneiras, CEP, 

número da unidade, logradouro, etc. 

 

Desta forma em caso de ocorrência aberta pelo cidadão a atuação do CCO será mais rápida e eficiente, 

diminuindo os custos de manutenção do sistema como um todo. 

 

7. Inventário Estimado da Rede 

 

7.1. Inventário do Parque Luminotécnico 

 

Sem prejuízo da responsabilidade dos licitantes pela aferição das informações de campo efetivamente existentes 

nos municípios já citados, e de forma alguma servindo como documento de parâmetro para eventuais pedidos de 

reequilíbrio econômico e financeiro. Com base nos estudos realizados em momento anterior à presente Licitação 

e, ainda, dados obtidos junto a arquivos das Municipalidades, estima-se que o atual quadro da Rede de Iluminação 

Pública das Cidades conte com os seguintes tipos de equipamentos. 

 

Abaixo temos uma estimativa da quantidade de lâmpadas instaladas no atual parque luminotécnico. 

Tipo de lâmpada Potência (W) Quantidade 

 

 

Vapor de sódio 

70 832 

100 3492 

150 1628 

250 736 

350 1 

400 48 

 

Vapor de 

80 452 

125 3400 
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Mercúrio 250 169 

400 126 

Vapor Metálico 150 28 

400 3 

LED 

42 30 

43 13 

45 63 

60 1 

80 65 

90 7 

100 22 

Outras 
125 4 

400 2 

Total 11.122 

Tabela 53 – Inventário estimado da rede de iluminação pública
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

 

A presente corresponde a última folha do Volume I – Modelagem Técnica, dos estudos do PMI realizados, 

visando  a Concessão Administrativa dos serviços de Iluminação Pública dos municípios  de Albertina, 

Andradas, Bandeira do Sul, Caldas, Divisa Nova, Ibitiura de Minas, Ipuiuna e Santa Rita de Caldas, através o 

CPGI – Consórcio Público para Gestão Integrada. 

 

O presente volume conta com 73 páginas devidamente rubricadas e numeradas. 
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