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Resumo  
 
 

 

O sistema de iluminação pública da cidade do Natal/RN apresenta problemas 

recorrentes no aspecto do monitoramento, visto que atualmente não é possível 

detectar em tempo real as lâmpadas que estão acesas durante o dia, ou as que 

estão apagadas (queimadas) durante a noite. Estes fatores depreciam a eficiência 

dos serviços prestados, bem como, do uso dos recursos energéticos, posto que há 

desperdício de energia e, consequentemente, de recursos financeiros que poderiam 

ser aplicados no próprio sistema de iluminação pública. Este trabalho teve como 

objetivo a criação de um protótipo em substituição aos atuais relés fotoelétricos 

utilizados na iluminação publica, os quais possuem as mesmas funções, como 

também agregam outras: ligar ou desligar a lâmpada remotamente (flexibilização do 

controle a partir do uso de algoritmos supervisórios específicos), verificação do status 

da lâmpada (acesa ou apagada) e comunicação sem fio com o sistema através do 

protocolo ZigBee®. Relata-se aqui as etapas de desenvolvimento deste produto e os 

testes realizados como forma de validar e justificar seu emprego na iluminação 

pública. 

 

Palavras-chave: ZigBee, 802.15.4, Comunicação sem fio, Iluminação pública, 

Sensores, Atuação Remota. 

  



   

 

 

 

Abstract  
 
 

 

The public illumination system of Natal/RN city presents some recurring 

problems in the aspect of monitoring, since currently is not possible to detect in real 

time the light bulbs which are on throughout the day, or those which are off or burned 

out, at night. These factors depreciate the efficiency of the services provided, as well 

as, the use of energetic resources, because there is energetic waste and, 

consequently, financial resources that could be applied at the own public system 

illumination. The purpose of the work is create a prototype in substitution to the 

currently photoelectric relays used at public illumination, that have the same function, 

as well others: turn on or off the light bulbs remotely (control flexibility by the use of 

specifics algorithms supervisory), checking the light bulbs status (on or off) and 

wireless communication with the system through the ZigBee® protocol. The 

development steps of this product and the tests carried out are related as a way to 

validate and justify its use at the public illumination.  

 

Key words: ZigBee, 802.15.4, Wireless Communication, Public Illumination, 

Sensors, Remote Operation. 
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Capítulo 1 
 

1. Introdução geral 

 

1.1. Introdução do capítulo 1 

 

Neste capítulo apresenta-se uma introdução sobre o projeto, tema da 

dissertação e os objetivos. Em seguida temos um destaque sobre a iluminação, 

falando sobre: iluminação para os seres humanos, iluminação pública no Brasil e 

iluminação pública na cidade de Natal/RN. Por fim é mostrada a organização desta 

dissertação em questão. 

 

1.2. Introdução 

 

Todo esse projeto foi desenvolvido através de uma parceira entre a UFRN 

[UFRN 2011], a Prefeitura de Natal [Natal 2011], a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos da cidade de Natal/RN [SEMSUR 2011] e a FUNCERN [FUNCERN 2011]. 

Destaco aqui a iniciativa do poder público em investir em inovação, trazendo 

melhorias para a sociedade. 

Minha contribuição foi o desenvolvimento de um relé fotoelétrico inteligente 

utilizando uma rede de sensores sem fio para se comunicar. Algumas atividades que 

podem ser adicionadas futuramente, temos: possibilidade de inclusão de novas 

funções, avaliação de estratégia de implantação do sistema e estudo de viabilidade 

econômica. 

 

1.3. Tema 

 

Utilização de sistemas dedicados e protocolos de rede aplicados à eficiência 

energética da iluminação pública. 
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1.4. Delimitação do tema 

 

Utilização de sistemas dedicados e protocolos de rede aplicados à eficiência 

energética da iluminação pública do município de Natal do estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

1.5. Objetivo geral 

 

Esta dissertação propõe a utilização de sistemas dedicados e protocolos de 

rede aplicados à eficiência energética da iluminação pública através de uso de 

sistemas embarcados e protocolos de rede ZigBee. 

 

1.6. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho descrevem as metas que foram 

alcançadas, tendo em vista o objeto de estudo dessa dissertação de mestrado. 

Dentre estes podemos citar: 

 Identificar falha no sistema de iluminação pública, como lâmpada acesa 

durante o dia ou apagada durante a noite; 

 Especificar o ciclo de trabalho real que cada lâmpada ficou acesa. 

Atualmente em boa parte das redes de iluminação pública esse valor é 

estimado; 

 Atuar remotamente em qualquer lâmpada a qualquer hora. 

 

1.7. Justificativa 

 

O estudo proposto pretende, com base em diagnósticos, automatizar 

problemas de operação com o intuito de racionalização da energia elétrica. Não se 

pode controlar o que não se pode medir, logo as concessionárias não possuem um 

meio de obter informações de pontos falhos na iluminação pública. Sobre estes 
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pontos, pode-se destacar: lâmpada ligada durante o dia ou queimada, reator 

danificado, falta de energia, dentre outros. 

Atualmente, falhas no sistema de iluminação pública são informadas pela 

própria população. 

 

1.8. Iluminação 

 

Há milhares de anos atrás, as necessidades da sociedade restringiam-se a um 

pequeno número de produtos. Com o modelo que conhecemos hoje, essas 

necessidades aumentaram de forma exponencial, criando um sistema logístico que 

se desenvolveu de forma interdependente, exigindo que funcionem de forma 

coordenada e padronizada. Os vários sistemas: abastecimento de água, alimentos, 

sistema de transporte, comunicações, energia, captação de resíduos, dentre outros, 

necessitam uns dos outros para sua continuidade. 

Temos o fato também de que a população urbana é extremamente 

dependente desses serviços, que vieram como comodidade e foram incorporadas à 

vida dos cidadãos, tornando-os beneficiários e reféns dos seus provedores. 

Atualmente nas metrópoles, quando ocorre um colapso de algum desses sistemas, 

podemos ter uma situação caótica. 

Dentre esses serviços temos a iluminação pública que visa estender o nosso 

dia. De todos os nossos sentidos, a visão nos mostra 80% das informações sobre o 

nosso ambiente [Costa 1998] (como exemplo: identificação do local, pessoas, 

animais, objetos e obstáculos). A atuação da visão depende de um fenômeno físico 

imprescindível, a luminosidade. A ausência deste nos priva de um dos nossos mais 

importantes sentidos, e consequentemente de grande parte de nossa capacidade. 

Antigamente a tecnologia de manejo e produção do fogo, além de outras 

funções, nos provia de luz no período noturno e no interior de locais onde a luz do sol 

não podia alcançar. O ser humano passou então a realizar atividades grosseiras à 

noite, acessar cavernas e construir abrigos sem a necessidade de luz exterior 

[Lopes 2002]. Durante milhares de anos utilizamos e aperfeiçoamos o uso de 

combustíveis para a produção da luz. No início do século XIX, surgiram as redes de 
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distribuição de gás para iluminação. Elas serviram para iluminar as cidades dos 

países industrializados, enquanto que o petróleo serviu aos países não 

industrializados e ao campo [Hémery 1993]. Em meados do século XIX as 

experiências com descargas elétricas mostraram que era possível produzir luz por 

meio da eletricidade, e no final desse século surgiu a primeira lâmpada elétrica viável 

comercialmente, com possibilidade de competir com a iluminação a gás. 

A iluminação a combustível foi sendo substituída pela iluminação elétrica, 

juntamente com a disseminação do consumo de eletricidade na indústria, comércio e 

residência. Aliada ao desenvolvimento tecnológico da iluminação elétrica, abriu-se a 

possibilidade para a população urbana ocupar o período noturno com atividades que 

antigamente eram impossíveis. 

Com o incremento de atividades noturnas como trabalho, lazer e comércio, 

juntamente com a mobilidade cada vez maior da população, o contingente de 

pessoas que utilizam este período para realização de atividades cresce cada vez 

mais. Com a possibilidade de ocupação do período noturno, a realização de tarefas 

tornou-se um fator de cidadania, como consequência disso a iluminação pública 

tornou-se uma exigência a ser suprido pelos poderes públicos, dado ser um bem não 

excludente e não disputável. 

A melhoria na qualidade dos sistemas de iluminação pública tem impacto 

direto tanto na qualidade de vida da população, quanto na eficiência e racionalidade 

no uso da energia elétrica. O IESNA ressalta que “a escuridão traz um aumento no 

risco para usuários das ruas e rodovias já que ela reduz a distância que eles podem 

enxergar. A taxa de acidentes fatais no período noturno em vias não iluminadas é 

aproximadamente três vezes a taxa do período diurno, baseado numa proporção de 

veículos e distâncias viajadas.” [American 2000]. 

Costa afirma que “na Bélgica, um estudo sobre a adoção da diminuição da luz 

nas estradas a noite, com o objetivo de conservar energia, na fase inicial da crise do 

petróleo, aumentou a incidência de acidentes de forma que a economia pretendida 

resultou ser ineficaz, visto que aumentaram os custos relativos em danos pessoais e 

materiais” [Costa 1998]. No Brasil, no ano de 2000 tivemos 13.747 vítimas fatais em 

acidentes de trânsito. Em 2000 foram 120.000 acidentes nas estradas federais, 
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31.000 deles com feridos e 5.300 com mortos, sendo que 61% deles ocorreram à 

noite. O custo médio de cada acidente sem vítimas para o Governo Federal é de 

US$ 1.400; com vítimas temos US$ 5.500 e em casos de atropelamento temos US$ 

8.300 [DENATRAN 2011], resultando um custo mínimo no ano de 1998 de US$ 316 

milhões. 

Outras questões estão periodicamente sendo relacionadas com a iluminação 

pública, como o índice de criminalidade, o incremento do comércio e do turismo, o 

sentimento de cidadania e o realce da arquitetura da cidade. Tudo isso nos conduz a 

importância sobre a iluminação pública de uma cidade. 

 

1.9. Iluminação pública no Brasil 

 

O inciso V do artigo 30 da Constituição Federal estabelece a prestação do 

serviço de iluminação pública como competência dos municípios brasileiros [Brasil 

1988]: 

 

Art. 30 – Compete aos Municípios: [...] 

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, [...] 

 

Mas por se tratar de um serviço que requer o fornecimento de energia elétrica, 

está submetido também à legislação federal. Atualmente a Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL é o órgão regulador e fiscalizador dos serviços de energia 

elétrica no Brasil. As condições de fornecimento de energia destinado à iluminação 

pública são regulamentadas especificamente pela Resolução ANEEL nº 456/2000 

[Eletrobrás 2011]. 

Esta resolução estabelece que, mediante contrato ou convênio, o 

concessionário poderá efetuar os serviços de iluminação pública, ficando o Poder 

Público Municipal responsável pelas despesas decorrentes, como manutenção e 

operação. Entretanto, quando o ponto de entrega da energia é no bulbo da lâmpada, 
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os serviços de operação e manutenção, inclusive seus custos são de 

responsabilidade da concessionária. A tendência atual é de que a manutenção da 

iluminação pública passe a ser de responsabilidade total dos municípios. 

Se os sistemas de Iluminação Pública nas cidades forem melhorados, a 

imagem da cidade também o será. Isto favorece as atividades de turismo, comércio e 

lazer noturno, e ainda estimula a cultura do uso eficiente e racional da energia 

elétrica, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico da 

população. 

A iluminação pública no Brasil corresponde a aproximadamente 3,0% do 

consumo total de energia elétrica do país. O equivalente a um consumo de 9,7 

bilhões de kWh/ano. Segundo o último levantamento cadastral realizado em 2008 

junto às distribuidoras de energia elétrica, há aproximadamente 15 milhões de pontos 

de iluminação pública instalados no país, distribuídos como mostrado no Gráfico 1.1 

[PROCEL 2011]. 

 

 

Gráfico 1.1 Distribuição dos pontos de iluminação pública no Brasil 
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Com relação ao percentual dos tipos de lâmpadas usadas no Brasil t’emos o 

que é mostrado no Gráfico 1.2: 

 

 

Gráfico 1.2 Percentual dos tipos de lâmpadas usadas no Brasil 
 

1.10. Iluminação pública da cidade do Natal/RN 

 

O município do Natal no estado do Rio Grande do Norte ocupa uma área de 

170,298 km², dos quais 108,583 km² são de área urbana, sendo a vigésima terceira 

maior área urbana do Brasil [Embrapa 2011] 

O sistema de iluminação pública da cidade do Natal/RN contém cerca de 55 

mil postes, os tipos de lâmpadas são distribuídos conforme Gráfico 1.3. Assim como 

todo o país, ele também apresenta problemas recorrentes no aspecto do 

monitoramento, visto que atualmente não é possível detectar em tempo real e 

automatizado as lâmpadas que estão acesas durante o dia ou as que estão 

queimadas durante a noite. Estes fatores depreciam a eficiência dos serviços 

prestados, bem como, do uso dos recursos energéticos, posto que haja desperdício 

de energia e, consequentemente, de recursos financeiros que poderiam ser 

aplicados no próprio sistema de iluminação pública. 
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Gráfico 1.3 Percentual dos tipos de lâmpadas usadas na cidade do Natal/RN 

 

Podemos observar que na cidade do Natal prevalecem bastante as lâmpadas 

de Vapor de Sódio, isso ocorre devido à uma boa relação entre o custo, durabilidade 

e manutenção, além disso, são mais claras e permitem uma melhor visibilidade. Em 

média, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, da cidade do Natal, 

arrecada em torno de R$ 2,5 milhões mensalmente com a Contribuição de 

Iluminação Pública – COSIP, taxa criada em 2002 para custear as despesas com 

administração, operação e manutenção dos serviços de iluminação pública. 

Diariamente são cerca de 30 ligações informando problemas na iluminação pública 

do município [SEMSUR 2011]. 

 

1.11. Organização da dissertação 

 

Na sequência, esta dissertação encontra-se dividida da seguinte forma: 

 Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica. Com detalhes sobre o 

padrão 802.15.4 para redes de sensores sem fio; 

 Capítulo 3 apresenta o Estado da Arte, com detalhamento de alguns 

trabalhos na área; 
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 Capítulo 4 apresenta a metodologia experimental, com detalhes de como o 

sistema foi desenvolvido; 

 Capítulo 5 apresenta os resultados e perspectivas; 

 Capítulo 6 apresenta a conclusão e trabalhos futuros; 

 Anexo A apresenta com detalhes, os equipamentos de iluminação pública. 
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Capítulo 2 
 

2. Fundamentação Teórica 

 

 

2.1 Introdução do capítulo 2 

 

Neste capítulo são apresentados os equipamentos que compõem um sistema 

de iluminação pública. Ao final temos também uma apresentação sobre o padrão 

IEEE 802.15.4/ZigBee, que é usado para fazer a comunicação entre os sensores 

fotoelétricos. 

 

2.2 Grandezas e unidades de iluminação pública – IP 

 

Para as grandezas relacionadas com a conservação de energia temos: fluxo 

luminoso, iluminância, eficiência luminosa, temperatura de cor e índice de 

reprodução de cores. 

O objetivo deste capítulo é trazer informações suficientes para que possamos 

analisar um sistema existente e projetar um sistema futuro. Precisamos discernir 

quais os fatores que poderão ser alterados, visando a conservação da energia, sem 

detrimento da qualidade de um projeto adequado de iluminação [Costa 1998]. 

 

2.2.1 Fluxo luminoso 

 

No fluxo luminoso a unidade de medida é o lúmen [lm]. O seu conceito é de 

grande importância para os estudos de iluminação. O fluxo luminoso é uma grandeza 

fotométrica derivada da intensidade luminosa. Está estreitamente ligado com a 

capacidade da visão do ser humano, pois a luz é uma forma de energia radiante que 

é percebida pelo homem e sua interação com o indivíduo está vinculada ao estudo 

experimental da sensibilidade visual do olho humano. 
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O fluxo energético contém o fluxo luminoso ele é uma energia resultante da 

radiação (energia radiante). Também é uma grandeza que corresponde a um 

trabalho na unidade de tempo e, portanto, sua unidade de medida corresponde a de 

uma potência expressa em Watt. Isto permite inferir que o fluxo luminoso é uma 

potência luminosa. 

Sabe-se que a sensibilidade do olho humano reage ao estímulo visual de 

forma diferenciada, segundo o comprimento de onda da radiação. Apesar de a visão 

variar de indivíduo a indivíduo, a Comissão Internacional de Iluminação estabeleceu 

a curva da eficácia luminosa espectral relativa para o observador padrão. 

A Figura 2.1 nos mostra a compreensão da conexão entre a energia radiante e 

o fluxo luminoso, no qual a eficiência luminosa espectral relativa age como um filtro 

para a energia radiante, isto é, sua correspondência entre os valores relativos V(λ) e 

os comprimentos de onda λ respectivos, permite avaliar o efeito visual da energia 

radiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Ligação entre energia radiante e fluxo luminoso 

 

Portanto, o fluxo luminoso representa uma potência luminosa emitida ou 

observada, ou ainda, representa a energia emitida ou refletida, por segundo, em 

todas as direções, sob a forma de luz. 

 

2.2.2 Iluminância 

 

Para a iluminância a unidade de medida é o lux [lx]. Podemos dizer que o 

conceito de iluminância é: uma densidade de luz necessária para uma determinada 
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tarefa visual. Com isso supomos que para um projeto de iluminação podemos 

determinar um valor ótimo de luz. 

Os valores de iluminância foram tabelados para diferentes níveis de 

iluminação. No Brasil eles se encontram na (NBR 5413, que segue a tendência da 

norma internacional). Por definição, iluminância é o fluxo luminoso incidente numa 

superfície por unidade de área. Matematicamente tem-se a Equação 2.1. 

 

   
  

  
 

Onde: 

 é o fluxo luminoso (lm) 

A é a área (m²) 

E é a iluminância (lx) 

 

Assim, um lux corresponde à iluminância de uma superfície plana de um metro 

quadrado de área, sobre a qual incide perpendicularmente um fluxo luminoso de um 

lúmen. 

 

2.2.3 Eficiência luminosa 

 

Para a eficiência luminosa a unidade de medida é lúmen por watt [lm/W]. Esta 

grandeza é muito importante para a conservação de energia. Baseia-se numa 

relação entre potência de saída versus potência de entrada, ou seja, corresponde à 

definição física de rendimento, mas como temos unidades de potência diferentes, 

sua denominação básica é eficiência. Como se refere à luz, recebe adicionalmente a 

palavra luminosa. Então, uma fonte luminosa recebe uma potência elétrica expressa 

em watts e a transforma numa potência luminosa, expressa em lumens. 

A busca por fontes luminosas cada vez mais eficazes processou-se de forma 

gradual a partir do momento em que surgiu a iluminação de origem incandescente. A 

partir daí as pesquisas voltaram-se para fontes que cada vez mais apresentassem 

uma maior relação entre potência de saída e de entrada. 
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Inicialmente tivemos uma competição entre as lâmpadas elétricas 

incandescentes e as lâmpadas incandescentes obtidas pela utilização de 

combustíveis naturais como óleo, ou derivados do petróleo. Quando a realidade 

demonstrou que esta competição tornava vencedora a iluminação de origem elétrica, 

a pesquisa passou a estudar outras fontes elétricas que não fossem de origem 

incandescente. Surgiram, assim, as lâmpadas de descarga. 

Esta busca intensificou-se no momento em que os meios científicos 

começaram a demonstrar o quanto o sistema energético mundial era dependente 

das fontes esgotáveis de energia. A Equação 2.2 é usada para calcular a eficiência 

luminosa. 

   
 

 
 

Onde: 

 é o fluxo luminoso (lm) 

P é a potência (watt) 

 

2.2.4 Temperatura de cor correlata 

 

Na temperatura de cor correlata a unidade de medida é o kelvin [K]. Sabemos 

que lâmpadas incandescentes além de gerar luminosidade também geram bastante 

calor. Com as lâmpadas fluorescentes é um pouco diferente, pois além da 

luminosidade ela também gera calor, só que em menor proporção que as 

incandescentes. Dessa característica temos que existem cores frias e cores quentes. 

Dizer que uma cor é fria em relação à outra que é quente permite supor que existe 

uma forma de mensurar a cor por meio da temperatura. 

Para exemplificar vamos imaginar uma peça de ferro no fogo. A peça passa a 

comportar-se segundo a lei de Planck e vai adquirindo diferentes colorações à 

medida em que sua temperatura aumenta. Na temperatura ambiente sua cor é 

escura, tal qual o ferro, mas será vermelha a 800 K, amarelada em 3.000 K e branca 

azulada em 5.000 K. Sua cor será cada vez mais clara até atingir o seu ponto de 

fusão. 
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Pode-se, então, estabelecer uma correlação entre a temperatura de uma fonte 

luminosa e a sua cor, cuja energia do espectro varia segundo a temperatura de seu 

ponto de fusão. Por exemplo, uma lâmpada incandescente opera com temperaturas 

entre 2.700 K e 3.100 K, dependendo do tipo de lâmpada a ser escolhido. 

No exemplo da peça de ferro, o corpo negro, quando aquecido, emite radiação 

na forma de um espectro contínuo. No caso de uma lâmpada incandescente, grande 

parte desta radiação é invisível, seja na forma de ultravioletas ou de infravermelhos 

(calor). Apenas uma pequena porção está na faixa da radiação visível, por isso o 

rendimento desta fonte luminosa é tão baixo. 

O gráfico da Figura 2.2 ilustra a lei de Planck para radiação de corpo negro. 

Ela exprime a radiância espectral em função do comprimento de onda e da 

temperatura do corpo negro. Ele nos permite observar que quanto maior for a 

temperatura [T], maior será a energia produzida, sendo que a cor da luz é 

inversamente proporcional a temperatura, isso é, quanto mais fria for a cor da 

lâmpada, maior será a temperatura. Para exemplificar, temos as lâmpadas 

incandescentes, que possuem temperatura de cor baixa, mas a temperatura da 

lâmpada é altíssima ao ponto de que se tocarmos nela podemos nos queimar, já as 

lâmpadas de vapor de sódio possuem temperatura de cor alta, mas temperatura da 

lâmpada baixa, ao ponto de que podemos tocar uma lâmpada de 70W e vamos 

sentir somente um pouco de calor. 

 

Figura 2.2: Radiação de corpo negro, segundo a lei de Planck 
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Entretanto, quando se empregam as lâmpadas fluorescentes que são fontes 

luminosas de descarga, não tem sentido falar de radiador integral, visto que o 

princípio de produção de luz não é incandescente. Mas é possível estender este 

conceito de forma tal que abranja não apenas a temperatura das lâmpadas 

incandescentes como também ultrapasse a valores bem maiores, até 25.000 K. 

Por exemplo, uma lâmpada fluorescente compacta apresenta a mesma 

temperatura de cor (2.700 K) que uma lâmpada incandescente, mas uma lâmpada 

fluorescente denominada luz do dia tem uma temperatura de cor de 5.000 K. Surge 

então o termo temperatura de cor correlata, que é a temperatura absoluta cuja cor 

percebida se assemelha ao mais próximo possível com aquela apresentada pela 

fonte luminosa. A temperatura da cor correlata poderá então ser usada tanto para 

fontes de origem incandescente, quanto para as demais fontes. 

Considera-se que as cores quentes vão até 3.000 K, as cores neutras situam-

se entre 3.000 K e 4.000 K e as cores frias acima deste último valor. 

 

2.3 Equipamentos de iluminação pública 

 

Os equipamentos de iluminação pública são apresentados no Anexo A. São 

analisados tecnicamente vários tipos de lâmpadas, reatores, relés, luminárias e 

braços. 

 

2.3 RSSF utilizando o padrão IEEE 802.15.4/ZigBee 

 

As redes de sensores sem fio (RSSF) de curto alcance com baixa taxa de 

transmissão de dados com baixo custo e baixo consumo são também conhecidas 

como redes sem fio de área pessoal de baixa taxa de transmissão de dados (LR-

WPAN). Esses tipos de redes podem ser classificadas em dois tipos: com sinal piloto 

de sincronização (Beacon-enabled) e sem sinal piloto de sincronização (Nonbeacon-

enabled). 

A diferença entre elas está no fato de que a comunicação entre dois 

dispositivos da rede com sinal piloto (ex. entre mestre e escravo) é sempre precedida 
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pelo envio deste sinal por parte do mestre, como forma de avisar o nó escravo que a 

comunicação será iniciada. Enquanto que em redes do tipo sem sinal piloto, a 

comunicação pode ser iniciada a qualquer momento. Vale ressaltar que essas duas 

redes não podem se comunicar entre si. 

A rede do tipo com sinal piloto é ideal para os casos onde se deseja minimizar 

o consumo de energia (utilização de baterias), pois o nó escravo pode ficar 

hibernando entre os intervalos de envio do sinal e acordar apenas quando o mesmo 

for recebido. 

Para os casos onde os nós da rede tenham disponibilidade de alimentação 

permanente, pode-se utilizar uma rede do tipo sem sinal piloto e manter os nós 

sempre em estado de alerta. 

 

2.4 Padrão IEEE 802.15.4 

 

As especificações padronizadas pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e 

Eletrônicos – IEEE em 2003, tornaram as redes de sensores sem fio operacionais. 

Após essa padronização o IEEE publicou a especificação IEEE 802.15 do grupo de 

tarefa 4, cujo principal objetivo era a determinação de um padrão para comunicação 

sem fio com baixo consumo de energia, de pouca complexidade e baixa taxa de 

transmissão de dados. 

O padrão cobre as camadas Física (PHY) e de Controle Acesso ao Meio 

(MAC), do modelo OSI (Open Systems Interconnection), em uma rede WPAN de 

baixa taxa de transferência de dados, que conforme a especificação é “uma rede 

usada para transferir informações a distâncias relativamente curtas”. Além de possuir 

pouca ou nenhuma infraestrutura, uma rede WPAN permite soluções baratas, 

pequenas e energeticamente eficientes, podendo ser implementada em uma grande 

gama de dispositivos. Muitas pessoas confundem o padrão 802.15.4 com o ZigBee, 

um protocolo desenvolvido pela ZigBee Alliance. O ZigBee utiliza os serviços 

oferecidos por esse padrão e adiciona os de rede, segurança, aplicação, entre outros 

[Willig 2005]. 
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Uma rede WPAN, de acordo com o padrão IEEE 802.15.4, é composta por 

dois dispositivos: dispositivo de função completa ou FFD e dispositivo de função 

reduzida ou RFD. O dispositivo de função completa pode atuar como coordenador da 

rede, coordenador local ou dispositivo terminal. Um dispositivo FFD pode se 

comunicar com qualquer dispositivo FFD ou RFD, sendo que um dispositivo RFD, 

por ser um dispositivo terminal, somente se comunica com dispositivo FFD 

[Barriquelo 2009]. 

Algumas das características, apresentadas na documentação do IEEE 

802.15.4 da revisão de 2007 de uma LR-WPAN utilizando esse padrão: 

 Baixo consumo de energia, (após a transmissão, os dispositivos entram em 

stand-by reduzindo, assim, o consumo de energia); 

 Taxa de transmissão de dados de 250 kbps, 100 kbps, 40 kbps e 20 kbps; 

 Indicação da qualidade da conexão (Link Quality Indication – LQI); 

 Topologia estrela e ponto-a-ponto; 

 Endereçamentos de 16 bits ou 64 bits; 

 Alocação de slots garantidos no tempo (Guaranteed Time Slots – GTS); 

 Acesso ao canal implementado com Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Avoidance (CSMA-CA); 

 Detecção de energia (Energy Detection – ED); 

 16 canais na banda de 2,4 GHz, 30 na banda de 915 MHz e 3 na banda de 

868 MHz (revisão 2006), 16 canais em 3 bandas UWB (3 a 5 GHz, 6 a 10 GHz 

e menos de 1 GHz) e 14 canais operando em Chirp Spread Spectrum – CSS a 

2,4 GHz. 

 

2.4.1 Camada física – PHY 

 

A camada física fornece uma interface entre a camada de controle de acesso 

ao meio (MAC) e o canal físico de rádio frequência (RF), através do firmware e do 

hardware de RF. É responsável por: 

 Medição de energia (ED) de canal RF; 

 Ativação e desativação do transceptor RF; 
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 Mediação de qualidade de sinal (LQI) para os pacotes recebidos; 

 Verificação de atividade em canal (CCA); 

 Recepção e transmissão de dados; 

 Seleção de canal. 

 

Três opções de camadas físicas são propostas para esse padrão. As bandas 

de frequências utilizadas e as taxas de transmissão estão descritos na Tabela 2.1. 

 

PHY (MHz) Bandas (MHz) Modulação Taxa de bits(kbps) 

868 

915 

868-868.3 

902-928 

BPSK 

BPSK 

20 

40 

2450 2400-2483.5 O-QPSK 250 

 

Tabela 2.1 Camadas físicas proposta pelo IEEE 802.15.4 

 

Foram definidos pela IEEE 27 canais, numerados de 0 a 26, disponíveis nas 

três bandas de frequência. Há 16 canais na banda de 2450 MHz, 10 canais em 915 

MHz e 1 canal em 868 MHz. Emprega-se espelhamento espectral por sequência 

direta (DSSS) com modulação por deslocamento binário de fase (BSPK) para os 

canais em 868 e 915 MHz e modulação por deslocamento de fase em quadratura (O-

QPSK) para os canais na banda de 2450 MHz, resultando nas taxas de transmissão 

conforme mostrado na Tabela 2.1. 

 

2.4.2 Camada de controle de acesso ao meio – MAC 

 

A camada MAC administra o acesso ao transceptor RF, sendo responsável 

por: 

 Manipulação e manutenção do mecanismo de espaços de tempo reservados 

(GTS); 

 Suporte à segurança; 

 Fornecimento de um enlace confiável entre dois pontos; 

 Emprego do mecanismo de acesso ao canal (CSMA-CA); 
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 Geração do sinal piloto da rede; 

 Sincronização ao sinal piloto; 

 Suporte à associação e desassociação da rede PAN. 

O principal objetivo dessa camada é tornar eficiente e confiável o acesso ao 

meio compartilhado por vários dispositivos diferentes. 

Uma das técnicas que o protocolo faz uso é de evitar colisões de pacotes 

através da verificação do meio antes de tentar transmitir um pacote. É conhecida por 

CSMA-CA. Nesta técnica, o nó que deseja acessar o meio, primeiro verifica se o 

canal está ocupado, se estiver livre o pacote pode ser transmitido. Caso contrário o 

nó aguarda um tempo pré-determinado antes de realizar uma nova tentativa. 

Outra técnica permite o acesso livre ao canal. Trata-se do emprego dos 

espaços de tempo reservados (GTS). Neste caso o nó transmissor solicita ao 

coordenador da rede um espaço de tempo reservado. Caso o coordenador aceite o 

pedido, o nó terá acesso livre ao canal durante determinado tempo, nesse mesmo 

tempo os outros nós não podem acessá-lo. Essa técnica só é possível em redes com 

sinal de sincronização (beacon-enabled), pois os nós devem estar sincronizados. 

 

2.4.3 Topologia estrela 

 

A topologia estrela (ver Figura 2.3) opera independentemente de todas as 

outras topologias estrelas que estejam em operação ao seu redor. Isto ocorre pela 

escolha de um identificador da rede PAN que não esteja sendo atualmente utilizado 

por nenhuma outra rede de mesma topologia, no raio de abrangência da mesma. O 

coordenador da rede PAN permite que outros dispositivos façam parte desta rede, 

aos quais poderemos chamar de escravos, aos quais podem ser FFD ou RFD. 

 

 

Onde: 

FFD 

RFD 

Fluxo dos dados 

Figura 2.3 Topologia estrela do padrão IEEE 802.15.4 

Coordenador da 

rede. 
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2.4.4 Topologia ponto-a-ponto 

 

Na topologia ponto-a-ponto (ver Figura 2.4), cada dispositivo é capaz de 

comunicar-se uns com os outros dentro do raio de abrangência da rede. Um 

dispositivo é nomeado como coordenador da rede PAN, em virtude de ser o primeiro 

dispositivo a comunicar-se no canal (IEEE 802.15.4, 2003). 

 

 

 

 

 

Onde: 

FFD 

RFD 

Fluxo dos dados 

 

Figura 2.4 Topologia ponto-a-ponto do padrão IEEE 802.15.4 

 

2.4.5 Topologia cluster tree 

 

A topologia de rede cluster tree é derivada da comunicação ponto-a-ponto. 

Nessa rede vários dispositivos podem ser FFD. Um RFD conecta-se a rede como um 

dispositivo escravo, no fim do ramo, pois o RFD não permite que outros dispositivos 

se associem a ele. Qualquer um dos FFDs pode agir como um coordenador e prover 

serviços de sincronização com outros dispositivos ou outros coordenadores. Apenas 

um desses coordenadores pode ser o coordenador da rede principal, o qual tem mais 

recursos computacionais do que qualquer outro dispositivo desta rede. 

O coordenador da rede PAN forma o primeiro cluster através da escolha de 

um identificador da rede que não esteja sendo usado e propaga quadros de beacon 

(sinalização) aos dispositivos vizinhos. Um mecanismo de contenção é requerido se 

dois ou mais FFDs simultaneamente desejarem ser, eles mesmos, os coordenadores 

Coordenador da 

rede. 
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da rede PAN. Um dispositivo candidato recebendo um quadro de beacon pode 

desejar se associar a esta rede. Se o coordenador da rede PAN permitir, ele adiciona 

o novo dispositivo como dispositivo filho na lista de vizinhos. Então, o novo 

dispositivo, adiciona o coordenador da rede com seu pai na lista de vizinhos e 

começa a transmitir beacons periódicos. Outros dispositivos candidatos podem, 

então, se associarem a rede através daquele dispositivo. Se o dispositivo candidato 

original não estiver disponível a se associar à rede através do coordenador, ele 

procurará por outro dispositivo pai. 

Essa topologia permite a criação de malhas de redes cluster tree. Uma vez 

que os requerimentos da rede para determinada aplicação são conhecidos, o 

primeiro coordenador irá instruir um dispositivo a se tornar o coordenador de um 

novo cluster adjacente ao primeiro. Outros dispositivos gradualmente se conectarão 

e formarão uma estrutura de rede multicluster, conforme visto na Figura 2.5. As 

linhas da figura representam os relacionamentos pai-filho dos dispositivos e não o 

fluxo de comunicação. A vantagem da estrutura multicluster é o aumento substancial 

da área de cobertura, enquanto sua desvantagem é o incremento do tempo de 

latência na rede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

Redes PAN 

FFD 

RFD 

Fluxo dos dados 

Figura 2.5 Topologia cluster tree do padrão IEEE 802.15.4 

 

Coordenador da 

rede. 
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2.5 Especificações do padrão ZigBee 

 

Algumas grandes empresas da indústria de microeletrônica formaram uma 

aliança, denominada Aliança ZigBee, com o intuito de definir um protocolo padrão 

que, tendo como base a especificação IEEE 802.15.4, pudesse estende-la de forma 

a permitir que dispositivos de múltiplos fabricantes tivessem condições de organizar 

uma rede de comunicação e interagir de forma transparente, assim como ocorre 

entre os computadores e a internet. 

Em 2004, a Aliança ZigBee lançou a primeira versão da especificação do 

padrão ZigBee. Em 2006, o padrão IEEE 802.15.4 foi atualizado e a Aliança ZigBee 

lançou uma nova versão da especificação [ZigBee 2006]. Por fim, em 2007, foi 

publicada a ultima versão da especificação, também conhecida por ZigBee Pro 

[ZigBee 2007]. Atualmente, o padrão ZigBee é um forte candidato a ser reconhecido 

internacionalmente como a tecnologia que possibilitará conectar os objetos entre si e 

as pessoas, através de RSSF. 

Para implementar as camadas MAC e PHY o ZigBee utiliza a definição 

802.15.4 do IEEE que opera em bandas de frequências livres. Os rádios IEEE 

802.15.4 operam nas faixas de frequência de 868 MHz na Europa, 915 MHz nos 

Estados Unidos e 2.4 GHz nos outros lugares do mundo [Santos 2007]. 

 

2.5.1 Dispositivos ZigBee 

 

Uma rede ZigBee pode ter até três dispositivos de rede diferentes, são eles: 

 Coordenador: coordenador geral de toda a rede. Trata-se de um dispositivo 

com recursos completos, conforme padrão IEEE 802.15.4 – FFD; 
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 Roteador: participante da rede ZigBee que pode agir como coordenador em 

seu espaço próprio de operação, sendo capaz de rotear mensagens entre 

dispositivos e suportar associações. São dispositivos com recursos completos, 

conforme padrão IEEE 802.15.4 – FFD; 

 Escravo ou dispositivo final: participante da rede ZigBee, mas que não é 

coordenador ou roteador. São dispositivos com recursos reduzidos, conforme 

padrão IEEE 802.15.4 – RFD. 

 

2.5.2 Topologia ZigBee 

 

A topologia da rede ZigBee suporta as topologias estrela, árvore e malha. Na 

topologia estrela (ver Figura 2.6) a rede é controlada por um único dispositivo 

(coordenador), responsável por inicializar e manter os dispositivos na rede. Nesse 

tipo de topologia, todos os dispositivos comunicam-se diretamente com o 

coordenador ZigBee. 

 

 

 

Onde: 

Coordenador 

Roteador 

Dispositivo final 

Fluxo dos dados 

 

Figura 2.6 Topologia estrela a rede ZigBee 

 

Nas topologias árvore e malha, o coordenador inicializa a rede, mas a mesma 

pode ser expandida através de dispositivos roteadores ZigBee. Na topologia árvore 

(ver Figura 2.7), os roteadores ZigBee retransmitem dados e mensagens de controle 

utilizando uma estratégia de roteamento hierárquica.  
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Onde: 

Coordenador 

Roteador 

Dispositivo final 

Fluxo dos dados 

 

Figura 2.7 Topologia árvore da rede ZigBee 

 

Na topologia malha a comunicação é totalmente ponto-a-ponto como mostra a 

Figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

Coordenador 

Roteador 

Dispositivo final 

Fluxo dos dados 

 

Figura 2.8 Topologia malha da rede ZigBee  
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Capítulo 3 
 

3. Estado da arte 

 

3.1. Introdução ao capítulo 3 

 

 Existe uma grande quantidade de trabalhos relacionados sobre iluminação 

pública, mas somente alguns falam sobre controle e monitoramento. Neste capítulo 

são apresentados os trabalhos que se destacaram no contexto nacional. 

 

3.2. Trabalhos relacionados 

 

Lopes [Lopes 2002], em “Eficiência energética em sistemas de iluminação 

pública”, propôs um estudo com objetivos de localizar perdas no sistema de 

iluminação pública. Dentre outros objetivos deste trabalho destacam-se também: 

localizar e dimensionar as perdas de energia no sistema, o levantamento destes 

parâmetros permite que sejam selecionados os produtos nos quais devem ser 

pesquisados aperfeiçoamentos; verificar técnicas alternativas, o pesquisador irá 

localizar o que o mercado oferece para a redução das perdas no sistema, e por fim, 

verificar a viabilidade econômica das alternativas, através de uma análise de custo 

para priorizar os investimentos a serem realizados. As conclusões sobre esse 

trabalho foram: a aplicação da metodologia proposta produziu resultados satisfatórios 

na avaliação final; As indefinições que se encontram atualmente podem conduzir ao 

superdimensionamento ou ao subdimensionamento do sistema; a tecnologia e os 

serviços oferecem oportunidades no rendimento interno, externo e na perda por 

contaminantes e por fim a implementação de um projeto de longo prazo encontra 

barreiras políticas e administrativas a serem superadas. 

Barriquello [Barriquello 2009], em “Concepção de um nó sensor/atuador sem-

fio para uma rede de gerenciamento de iluminação pública”, propôs modificações nos 
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relés fotoelétricos utilizados nos sistemas de iluminação pública presentes nos 

municípios brasileiros. Dentre outros objetivos temos também: diagnóstico de falhas 

dos elementos do sistema; método de medição de consumo de energia elétrica; 

monitoramento de tempos de funcionamento e acionamento a distância. As 

conclusões sobre esse trabalho foram: os resultados foram favoráveis, tanto em 

relação ao software quando em relação ao hardware do dispositivo; o emprego de 

um sistema microcontrolado torna o dispositivo interessante do ponto de vista 

comercial, pois existe um valor agregado significativo em software. Essa condição 

também permite a adição de novas funcionalidades ao dispositivo sem aumento 

significativo de custo de produção, e por fim, a utilização do protocolo ZigBee não 

limita a ideia proposta. 

Bonifácio [Bonifacio 2010], em “Implementação de um protocolo mesh multi-

hop baseado em algoritmo de roteamento geográfico para redes de sensores sem 

fio”, propôs um estudo detalhado do padrão IEEE 802.15.4 e do protocolo SMAC. 

Dentre outros objetivos temos também: descrição de uma metodologia para 

implementação do protocolo de rede mesh com base no protocolo SMAC (Simple 

MAC); integrar um algoritmo de roteamento geográfico no protocolo mesh, que seja 

adequado para a aplicação de um sistema inteligente de gestão da iluminação 

pública e por fim a programação em C deverá ser portada para a plataforma de 

desenvolvimento dos nós de comunicação de um toolkit específico e submetido a 

ensaios experimentais para coleta de dados. As conclusões sobre esse trabalho 

foram: a inserção do protocolo de roteamento geográfico no SMAC, implementado 

por meio da menor distância Euclidiana, definiu o melhor caminho entre o nó fonte e 

o nó destino; o protocolo proposto demonstrou ser capaz de encontrar rotas 

alternativas na presença de nós roteadores falhos; o critério adotado para 

confirmação de recebimento de dados a cada retransmissão de mensagem é mais 

eficiente do que as técnicas de confirmação fim a fim e por fim o protocolo 

implementado, baseado no algoritmo de roteamento geográfico, é altamente indicado 

para aplicações de sistemas de controle e monitoramento de variáveis relacionadas 

à iluminação pública em áreas metropolitanas. 
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Pantoni [Pantoni 2011], em “Análise e desenvolvimento de um protocolo para 

redes de sensores sem fio destinado a sistemas de iluminação pública”, propôs o 

desenvolvimento de um protocolo de comunicação para essa rede de sensores sem 

fio, que é conduzido camada a camada do modelo de referência ISO/OSI, com base 

em padrões abertos recentemente especificados, tendências de integração 

desenvolvidas em projetos para redes de sensores sem fio em áreas urbanas e de 

pesquisas encontradas na literatura. O padrão utilizado para camadas inferiores é o 

IEEE 802.15.4, o roteamento de mensagens em redes urbanas se baseia na RFC 

5548 e em algoritmos de roteamento geográfico e geocast, a camada de rede utiliza 

o protocolo I0Pv6 especialmente adaptado para redes de sensores sem fio 

(6LoWPAN), e por fim, a camada de aplicação conta com serviços específicos para 

controle e supervisão do sistema. As conclusões sobre esse trabalho foram: através 

de resultados quantitativos, mostrou-se que a utilização de ZigBee é inadequada 

para a aplicação de iluminação pública; o algoritmo de roteamento concebido com o 

mecanismo de mensagem de confirmação resultou numa percentagem alta taxa de 

entrega; o projeto não conta com tabelas de roteamento e nem com agregação de 

informações. Apesar de Pantoni concluir que o padrão ZigBee é inadequado para 

sistemas de iluminação pública, veremos nessa dissertação que é possível trabalhar 

com esse padrão nesses sistemas, fazendo uso adequado dos recursos adequados. 
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Capítulo 4 
 

4. Metodologia experimental 

 

 

4.1. Introdução ao capítulo 4 

 

 Neste capítulo é apresentado o protótipo desenvolvido na implementação do 

sistema de gerenciamento de iluminação pública, assim como também suas 

características e os circuitos necessários. Temos também uma apresentação da 

comunicação sem fio utilizada. 

 

4.2. Descrição do sistema 

 

Inicialmente foi feita uma análise do sistema de iluminação pública que existe 

atualmente. Após essa análise foi proposto um dispositivo de controle e medição que 

substituísse os relés fotoelétricos existentes atualmente. Como o relé fica instalado 

em uma tomada que já existe no poste (ver Figura A.18 no Anexo A), a substituição é 

simples de fazer. O equipamento proposto tem as mesmas funções do anterior (relé 

fotoelétrico atual), ligar e desligar a lâmpada conforme a luminosidade e as novas 

funções agregadas. São elas: possibilidade de atuar remotamente naquele ponto 

específico, identificar defeito no sistema (lâmpada ligada de dia ou apagada a noite) 

e cálculo do tempo de uso daquele sistema, para que seja feita uma medida precisa 

do consumo elétrico (atualmente essa medida é estimada). O dispositivo proposto 

possui as mesmas medidas do que é utilizado atualmente, logo é totalmente 

compatível. 

A fim de que sejam atingidas essas funções, o relé fotoelétrico proposto 

possui: fonte de alimentação chaveada, módulo de comunicação sem fio, sensores 
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de monitoramento e atuador. A Figura 4.1 mostra o diagrama de blocos desse 

sistema. 

 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de blocos do sistema proposto 

 

Integrado a essa estrutura física encontre-se o software embarcado na 

Unidade de processamento, que é responsável por gerenciar as informações do 

sistema. 

 

4.3. Comunicação sem fio 

 

O módulo de comunicação sem fio é um dos componentes do sistema 

proposto. O módulo escolhido foi o módulo XBee série 2 da DIGI [DIGI 2011]. Ele 

Sensores 

Comunicação 

sem fio 

Unidade de 

processamento 

Atuador 

Rede 

elétrica 

Fonte chaveada 

Lâmpada + reator 
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utiliza o padrão ZigBee de comunicação. Existem vários modelos dessa série, a 

principal diferença é o tipo de antena, que influência diretamente na distância entre 

os sensores. Os principais modelos são: 

 Z7WIT: antena tipo fio; 

 Z7CIT: antena tipo chip; 

 Z7UIT: antena tipo U. FL, necessita de pigtail para funcionar; 

 Z7SIT: antena tipo RP-SMA. 

Mesmo assim ainda existe uma diferença entre os modelos, que consistem em 

identificar se o modelo é XBEE PRO, que fisicamente é maior, tem uma maior 

potência de saída (em consequência um melhor alcance), e mais funcionalidades ou 

se o modelo é XBEE, que fisicamente é menor, tem uma potência de saída mais 

baixa e menor alcance. Um módulo do tipo XBEE PRO, pode ser configurado como 

coordenador da rede, roteador da rede ou dispositivo final, já um modelo XBEE pode 

ser configurado somente como roteador ou dispositivo final. Na Figura 4.2 temos os 

dois modelos citados. 

 

Figura 4.2 Módulo XBEE PRO com antena tipo fio e módulo XBEE com antena tipo chip 

 

4.4. Módulos XBee 

 

Os módulos XBee foram escolhidos para a implementação da RSSF, pois são 

soluções que facilitam bastante o desenvolvimento de um produto com tecnologia 

ZigBee, internamente já contém toda a pilha de protocolo, possuem um custo 

acessível, são robustos com relação a interferência e possuem tamanho reduzido, 

facilitando a criação do produto proposto. Para configurá-los pode-se utilizar 
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comandos AT ou um software chamado X-CTU que a DIGI disponibiliza 

gratuitamente. 

Com relação à propriedade dos módulos, temos a descrição na Tabela 4.1. 

 

Tipo de Módulo XBEE XBEE PRO 

Potência de saída (mW) 2 50 

Alcance (metros) em ambiente interno 

(indoor) 

40 120 

Alcance (metros) em ambiente externo 

(outdoor) com visada direta 

120 1600 

Sensibilidade do receptor (dBm) -95 -102 

Frequência de operação (GHz) ISM 2.4 ISM 2.4 

Taxa de dados de RF (bps) 250.000 250.000 

Taxa de dados de interface (bps) 115.200 115.200 

Tensão de alimentação (V) 3,0 3,4 

Corrente de transmissão (mA) 35 295 

Corrente de recepção (mA) 40 45 

Corrente de power down (μA a 25ºC) 1 1 

Dimensão (cm) 2,438 X 2,761 2,438 X 3,294 

Peso (g) 3 3 

Temperatura de operação (ºC) -40 a 85 -40 a 85 

 

Tabela 4.1 Comparação de performance entre os módulo XBEE e XBEE PRO 

 

 Quanto as características da rede: 

o Opções de filtros: PAN ID, canais e endereços; 

o Endereçamento de até 2¹⁶ = 65.536 endereços de redes disponíveis para 

cada canal; 

o Manipulação de erros: retentativas e reconhecimentos; 

o Criptografia de 128 bits AES; 

o Número de canais selecionáveis via software. 



32 

 

 

 

Os módulos XBEE possuem uma interface serial assíncrona que permite 

comunicação com outros dispositivos. Sendo assim é possível conectar um 

microcontrolador ao mesmo para gerenciar as informações que serão enviadas e 

recebidas pelo módulo XBEE. 

A interface de programação (API) é baseada na troca de quadros pré-

estabelecidos entre o módulo XBEE e o outro dispositivo. Existe quatorze tipos de 

quadros disponíveis, os quais permitem desde a configuração do módulo até o envio 

ou recebimento de um pacote pelo padrão ZigBee. A interface de comando (AT) 

possibilita modificar e ler os parâmetros do módulo através do envio de caracteres 

específicos [DIGI Manual 2007]. 

 

4.5. Sensores 

 

Nesse projeto foram utilizados dois tipos de sensores. sensor de luminosidade 

para identificar se o período é diurno ou noturno e sensor de temperatura (Termistor 

NTC). Para o NTC foram usados dois: um que identifica a temperatura ambiente e o 

outro identifica se a lâmpada esta ligada ou pagada. 

 

4.5.1. Sensor de luminosidade 

 

O sensor de luminosidade utilizado é um resistor variável com a luminosidade, 

chamado de LDR ou resistor dependente de luz. Esse sensor é composto de sulfeto 

de cádmio (CdS) ou seleneto de cádmio (CdSe). Eles já são fortemente utilizados 

nos relés fotoelétricos padrão de iluminação pública. O funcionamento é simples, a 

resistência do sensor diminui quando a intensidade de luz aumenta e vice-versa. 

Para fazer a leitura desse sinal, utilizou-se um canal analógico-digital. 

 

 

 

 



33 

 

 

4.5.2. Sensor de temperatura – Termistor NTC 

Os termistores são resistores sensíveis a temperatura. Sua função principal é 

exibir uma mudança, previsível e precisa em resistência elétrica quando um 

equipamento ou produto sofrer uma mudança na temperatura de corpo. Suas 

características são: estabilidade mecânica, térmica e elétrica e possuem um elevado 

grau de sensibilidade. 

Existem dois tipos de termistores, o NTC ou coeficiente de temperatura 

negativo que exibe uma diminuição em resistência elétrica quando submetido a um 

aumento de temperatura do equipamento e PTC ou coeficiente de temperatura 

positivo que exibe um aumento em resistência elétrica quando ocorrer um aumento 

da temperatura do equipamento que ele estiver contido. 

Tipicamente os termistores operam sobre uma escala de -200ºC até 1000ºC, 

eles são fabricados nos formatos de bolha de vidro, disco, microplaquetas e ponta de 

prova. Geralmente são encontrados em placas-mãe de computadores e muito 

usados na área militar. São construídos a partir de misturas cerâmicas de óxidos 

semicondutores, como o titanato de bário no caso do PTC e magnésio, níquel, 

cobalto, cobre, ferro e titânio para o NTC 

Como o NTC não possui um comportamento linear (ver Figura 4.3) da 

resistência com a variação da temperatura, é necessário a utilização de algum 

circuito que ajuste a curva exponencial para uma aproximação linear. Dentre esses 

circuitos podemos ter a Ponte de Wheatstone ou um amplificador operacional. No 

sistema proposto utilizou-se a Ponte de Wheatstone. 

 

Figura 4.3 Comportamento de um NTC em função da temperatura 
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Para identificar que uma lâmpada está ligada ou não, poderíamos ter 

escolhido sensores mais precisos como um transistor de efeito hall ou outro 

qualquer. Mas esse termistor foi escolhido pelo seu excelente preço. 

O funcionamento do sistema consiste em medir a temperatura corporal de um 

resistor de potência colocado na entrada do circuito do relé foto elétrico, a diferença 

entre a medição da temperatura ambiente e a temperatura do resistor de potência 

mostra se a lâmpada esta ligada ou desligada. É possível também fazer medidas de 

corrente usando esse mesmo circuito, bastante apenas alguns ajustes nas 

resistências e na programação. Outras técnicas foram estudadas, como divisor de 

corrente e transistores de efeito hall, mas essa foi a escolhida. 

 

4.6. Atuador 

 

Atualmente nas células fotoelétricos são encontrados relés para o 

acionamento das lâmpadas, eles são dispositivos eletromecânicos e sua comutação 

é realizada alimentando a bobina com uma corrente DC. É normal um relé está 

ligado a dois circuitos elétricos distintos. Quando uma corrente originada no primeiro 

circuito (circuito do microcontrolador) passa pela bobina, um campo magnético é 

gerado, acionando o relé e possibilitando o funcionamento do segundo circuito 

(circuito da lâmpada). 

A mudança de estado dos contatos de um relé ocorre quando há presença de 

tensão na bobina que leva os contatos a movimentarem-se para a posição 

normalmente fechado (NF) ou normalmente aberto (NA) quando esta tensão é 

retirada. 

A vantagem de utilizar relé para acionar altas cargas é que com pequenas 

potências (5VDC/60mA), pode-se acionar circuitos com potências maiores 

(250VAC/7A) e praticamente não ocorre perda de energia. Caso fosse utilizado 

TRIAC, uma parte do consumo do sistema iria se perder na forma de calor e um bom 

projeto de dissipação deveria ser pensado para não interferir no restante do sistema. 

Por padrão da iluminação pública, se um relé fotoelétrico apresentar 

problema, este deve manter a lâmpada ligada durante todo o tempo. Para seguir 
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esse padrão, na programação a lógica ficou inversa, isto é, caso a lâmpada fique 

acesa devemos desligar o relé, caso a lâmpada fique apagada devemos ligar o relé. 

Na Figura 4.4 temos o modelo do relé utilizado no projeto. A tensão na bobina deve 

ser de 5V, o consumo é 60mA, a resistência do núcleo é de 70Ω e as cargas que ele 

aciona podem ser de 7A/250VAC ou 10A/125VAC 

 

Figura 4.4 Relé eletromecânico utilizado 

 

4.7. Alimentação 

 

Segundo a norma NBR 5123 item 5.2.4 que define a potência dissipada pelo 

relé fotoelétrico diz que: “O relé deve apresentar dissipação própria de potência 

inferior a 1,2W em condições normais de funcionamento, à plena carga.” [CELG 

2005]. Logo o sistema deve ser projetado para estar dentro dessas especificações. 

 

Módulo Consumo máximo (mA) Tensão (V) 

Microcontrolador 20 3,3 

Comunicação sem fio 40 3,3 

Atuador 60 5 

Outros 15 3,3 

Potência do sistema: 0,548W 

 

Tabela 4.2 Potência consumida pelo sistema 
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Pela Tabela 4.2 podemos observar que o sistema esta dentro da norma. Falta 

definir ainda o tipo de fonte utilizada, pois segundo a mesma norma NBR 5123 item 

4.2 onde define: “... tensão nominal a ser aplicada ao circuito de comando de 105 a 

305V ...”. Essa característica, juntamente com o tamanho, inviabiliza o uso de fonte 

linear. Logo se optou pela utilização de um conversor CA/CC chaveado, como se 

trata de um conversor abaixador de tensão de potência reduzida e baixo custo, pode-

se utilizar dois tipos de conversores: Buck ou Flyback. 

O conversor flyback usa um transformador de isolamento [Basso 2001] ao 

contrário do conversor buck que usa um indutor de acumulação de energia 

[Pressman 1998] (ver Figura 4.5). Devido a característica de isolamento optou-se 

por utilizar um conversor flyback para a fonte chaveada (por se tratar de um 

protótipo), dentro das características da norma NBR 5123 e com saída de 5V/300mA. 

  

Figura 4.5 Na sequência conversor buck e conversor flyback 

 

4.8. Microcontrolador da Microchip 

 

O microcontrolador utilizado foi o PIC18F26K20 [PIC18F26K20 2010], pois as 

características dele oferecem os recursos necessários para o sistema completo. As 

características são: 

 Memória flash de 64k bytes; 

 Comunicação padrão com o módulo sem fio; 

 Frequência interna de até 64MHz; 

 Alimentação de 1,8V à 3,6V, compatível com os rádios XBEE; 

 Em modo sleep consome menos que 100nA; 

 Baixo preço por não possuir conexão USB. 
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Características essas que são suficientes para a viabilização do sistema. Na 

Figura 4.6 está descrita a pinagem desse microcontrolador com encapsulamento 

SOIC, que foi a utilizada. 

 

 

Figura 4.6 Descrição dos pinos do microcontrolador 

 

4.9. Hardware proposto 

 

Para o desenvolvimento do circuito foi utilizado o Eagle Cad Soft [Eagle 2011] 

que é uma ótima ferramenta de desenvolvimento de placas de circuito impresso 

(PCI). 

A PCB desenvolvida tem o formato octógono de tamanho 64,5mm e 57mm. 

Ela possui duas faces, na Figura 4.7 observamos a face superior, onde podemos ver 

do lado esquerdo a fonte chaveada, na parte superior o microcontrolador, do lado 

direito o encaixe para o módulo XBEE e parte do circuito de proteção do sistema, na 

parte inferior temos o circuito atuador e no centro o padrão de conexão do relé foto 

elétrico. 
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Figura 4.7 Face superior da PCB desenvolvida 

 

Na Figura 4.8 é mostrada a face inferior da PCB onde podemos observar do 

lado direito à continuação da fonte chaveada, na parte superior o circuito gerador do 

relógio do sistema juntamente com o circuito regulador de tensão, e no centro o 

padrão de conexão do relé fotoelétrico. 
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Figura 4.8 Face inferior da PCB desenvolvida 

 

Na Figura 4.9 podemos observar internamente o sensor desenvolvido, nele 

encontramos todos os módulos que já foram explicados. 

 

Figura 4.9 Imagens do sensor desenvolvido 

Para o coordenador da rede ZigBee podemos usar módulos de comunicação 

que já existem no mercado, que são basicamente drivers de conversão de protocolo, 
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no caso, conversão do protocolo ZigBee para USB, dentre eles podemos encontrar o 

CON-USBBEE da RogerCom [RogerCOM 2011], o Xbee Eplorer Dongle da 

Sparkfun [Sparkfun 2011] ou AUTCOM da AUTSOL [Autsol 2011]. 

 

4.10. Software proposto 

 

O software do sistema foi desenvolvido usando a ferramenta MPLAB IDE 

[MPLAB 2011]. Dentre as características principais do software podemos destacar: 

 Usa interrupção de estouro interna para atuar no sistema; 

 Usa interrupção de recebimento de pacote, evita que pacotes sejam perdidos; 

 Usa conversor analógico-digital com precisão de 10 bits para os sensores; 

 Sistema extremamente rápido, podendo ser executado a até 64MHz usando 

PLL; 

 Criação de um protocolo de dados, identificação, controle e atuação do 

sistema; 

Com relação ao protocolo de dados que foi criado, existem basicamente dois 

campos: um identificador de até 20 bytes e um de pacote de até 20 bytes. 

No campo identificador, a célula foto elétrica verifica se a mensagem que 

chegou é para ela, caso não seja o buffer é zerado imediatamente. A vantagem de 

usar um campo identificador de tamanho variável é que em algumas cidades os 

postes já estão com uma identificação única através de “barramentos”, podendo ser 

usada nesses casos. 

No campo pacote é onde a informação é enviada. Ela pode conter 

informações como: comportamento do relé, mudança na sensibilidade dos sensores, 

atuar na lâmpada, reset do sistema, mudança do identificador da rede sem fio e 

mudança do identificador da célula foto elétrica. Futuramente outras informações 

podem ser adicionadas. 

Na Figura 4.10 é apresentado o fluxograma principal sobre o funcionamento 

do sistema. 
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Figura 4.10 Fluxograma do sistema 

 

 Para esse sistema, podem ser adicionados outros parâmetros afim de que se 

queira um melhor desempenho, como exemplo: detecção de falhas, detecção de 

padrões, alarmes 
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Capítulo 5 
 

5. Resultados 

 

 

5.1. Introdução ao capítulo 5 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos durante a elaboração deste 

projeto. Inicialmente esses sensores foram testados em laboratórios, após a 

validação foram testados em ambientes externos controlados. Em seguida os testes 

passaram a ser realizado em um ambiente real, definido pela SEMSUR. 

 

5.2. Testes em laboratório 

 

Para os testes iniciais foram projetados e desenvolvidos três equipamentos 

para compor uma rede de comunicação sem fio com características semelhantes às 

encontradas na que será implementada em uma rede de iluminação pública, esses 

equipamentos são mostrados na Figura 5.1. Podemos observar dois equipamentos 

internos (indoor) e um equipamento externo (outdoor). 

 

 

Figura 5.1 Primeiros sensores, na sequencia temos o interno e o externo 
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Nesses testes em laboratório foram usados dois padrões de lâmpadas, sendo 

para o indoor lâmpadas incandescentes e para o outdoor lâmpada mista. A eficiência 

do sistema é mostrada na Figura 5.2 onde podemos ver que o sensor atuou 

conforme as especificações do relé fotoelétrico para iluminação pública [CELG 

2005]. Os resultados nessa primeira fase foram satisfatórios e mostraram que o 

sistema atendeu as expectativas. 

 

 

Figura 5.2 Sensor atuando 

 

5.3. Testes na Praça Hélio Galvão 

 

Seguindo o mesmo contexto de testes, no final de 2010 foram realizados 

novos testes na Praça Hélio Galvão (ver Figura 5.3), situado na Av. Prof João 

Machado no Bairro de Capim Macio na cidade de Natal/RN, onde três sensores 

foram instalados, todos atuando em chaves magnéticas, dispostos na seguinte 

forma: 

 Atuador 1: chave magnética, responsável por metade da praça; 

 Atuador 2: chave magnética, responsável pela outra metade da praça; 

 Quadra: chave magnética, responsável pelo controle da quadra da praça. 
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Figura 5.3 Sensores instalados na Praça Hélio Galvão 

 

Na Figura 5.4 podemos ver os dois atuadores que foram instalados. 

 

 

Figura 5.4 Sensores atuadores instalados 

 

Nessa fase do projeto, o objetivo ficou focado nas seguintes perspectivas: 

 Avaliação de resistência ao ambiente: calor, frio, chuva e interferências 

eletromagnéticas; 
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 Teste de confiabilidade: tempo do protótipo sem manutenção; 

 Testes funcionais: verificar a correta implementação de todas as funções do 

sistema; 

 Teste de comunicabilidade: verificar o sistema de transmissão de dados 

quando submetidos aos protocolos de rede que compõem o protótipo; 

 Possibilidade de inclusão de outras funções; 

 Avaliação da melhor estratégia de implantação do sistema; 

 Estudo de viabilidade econômica: identificar os custos de implantação do 

protótipo em larga escala; 

 Validação do sistema: verificar se o sistema atende as necessidades da 

prefeitura da cidade do Natal/RN quanto ao monitoramento dos postes. 

Os resultados foram satisfatórios, uma vez que até o presente momento 

(Setembro/2011) os sensores estão funcionando perfeitamente e todos os testes 

para quais ele foi submetido tiverem resultado positivo. 

 

5.4. Análise de gráficos dos sensores 

 

Alguns resultados interessantes que foram obtidos nesses testes serão 

mostrados neste Capítulo. O AutGraphic é software que foi desenvolvido com o 

objetivo de auxiliar nesse e em outros projetos, ele foi desenvolvido em linguagem 

JAVA que é uma linguagem livre. Os gráficos mostram os seguintes dados: 

luminosidade (série em amarelo), temperatura ambiente (série em azul), temperatura 

do corpo do resistor de potência (série em vermelho), diferença entre as 

temperaturas (série em verde) e status da lâmpada (série em violeta). Todos esses 

dados foram capturados e mostrados em uma coluna com resolução de 10 bits, de 0 

a 1023. No outro eixo é apresentado o tempo, sincronizado com a hora que o 

servidor recebeu o pacote. 

Inicialmente temos o Gráfico 5.1 de uma lâmpada de 70W da vapor de sódio 

sob alta pressão. Podemos ver com facilidade a diferença entre o dia (platô superior) 

e a noite (platô inferior), apresentada pela série em amarelo. 
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Gráfico 5.1 Dados de uma lampada de 70W de vapor de sódio sob alta pressão 

 

Quando damos um zoom nesse gráfico (ver Gráfico 5.2) podemos ver em 

destaque o momento em que o relé atua na lâmpada (série em vermelho), criando 

um aumento de temperatura no corpo do resistor (pico positivo) e uma diminuição 

desta (pico negativo). 

 

Gráfico 5.2 Melhor resolução para os dados de uma lampada de 70W de vapor de sódio sob alta 
pressão 
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Para lâmpadas de maior potência essa diferença também é maior (série 

verde) como podemos observar no Gráfico 5.3 onde foi utilizada uma lâmpada 

incandescentes de 200W. 

 

Gráfico 5.3 Dados de uma lâmpada de 200W incandescente 

 

Para o sistema identificar problemas é bem simples, observando o Gráfico 5.4 

podemos perceber em destaque que próximo às 4h da manhã a lâmpada 

incandescente de 200W queimou. Essa situação não foi criada ao acaso, ela 

realmente aconteceu. Com vários testes sendo executado, foi possível obter esse 

resultado. Observe também a variação da luminosidade do ambiente quando a 

lâmpada é queimada, isso acontece devido à lâmpada ser de alta potência e ter uma 

boa luminosidade no ambiente. 
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Gráfico 5.4 Lâmpada de 200W incandescente que apresentou defeito 

 

Através de uma análise do Gráfico 5.4 podemos inferir como o sistema 

funciona, fazendo leituras nos canais analógicos e atuando conforme esperado. Para 

evitar travamentos e criar precisão, o sistema sempre trabalha com interrupções 

como já foi citado nessa dissertação. 

O Gráfico 5.5 mostra uma lâmpada defeituosa de 150W de vapor de sódio sob 

alta pressão, essa lâmpada esteve ligada constantemente (dia e noite), e ao 

esquentar ela desliga automaticamente (série em vermelho), reiniciando o ciclo. Além 

disso, a série em amarelo mostra a influência que a lâmpada gera na luminosidade 

local. 



49 

 

 

 

Gráfico 5.5 Lâmpada de 150W de vapor de sódio sob alta pressão defeituosa 

 

No Gráfico 5.6 temos uma lâmpada de 70W de vapor de sódio sob alta 

pressão queimada (série vermelha), como podemos ver em destaque não houve 

geração de picos no horário esperado. 

 

 

Gráfico 5.6 Lâmpada defeituosa de 70W de vapor de sódio sob alta pressão 
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Esse projeto foi aprovado por especialistas da Prefeitura de Natal em todas as 

etapas e acionado pela própria Exma. Prefeita do Município em apresentações 

realizadas durante o projeto e propagado pelos meios de comunicação mostrando o 

quanto esse projeto é viável, dentre esses meios temos: 

 Click RN [Click 2010]; 

 RK News [RK News 2010]; 

 TV Ponta Negra [Ponta Negra 2010]; 

 Tribuna do Norte [Tribuna 2010]; 

 Diário de Natal [DIGI Manual 2010]; 

 RN TV [RN TV 2011]. 

 Correio da Tarde [Correio 2010]; 

 Prefeitura de Natal [Natal 2010]; 
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Capítulo 6 
 

6. Conclusão e perspectivas 

 

Como várias entidades fazem parte desse projeto, é interessante que se crie 

patentes sobre os produtos desenvolvidos, logo nessa dissertação detalhes sobre os 

tipos de componentes elétricos e eletrônicos utilizados, esquemáticos dos circuitos e 

código fonte do sistema foram tratados com sigilo. 

Há um ano e meio foram realizados vários testes para que o protótipo atual 

pudesse ser alcançado, tais como: 

 Testes em laboratório, em que ficou constatado a eficiência do sensor do 

sistema, tendo em vista que o mesmo apresentou-se viável conforme as 

especificações do relé fotoelétrico para iluminação pública [CELG 2005]; 

 Testes na Praça Hélio Galvão onde foram obtidos resultados satisfatórios 

da aplicabilidade deste sensor considerando seu perfeito funcionamento 

ate o presente momento, ou seja, Setembro de 2011; 

 Analise de gráficos dos sensores, o desenvolvimento do software 

AutGraphic facilitou a análise dos dados visualmente. Mostrou-se útil na 

verificação de falhas do sistema (lâmpada queimada e instável), verificação 

do status da lâmpada (ligada ou desligada) e na sua funcionalidade, pois o 

mesmo operou por vários dias consecutivos. 

Por fim, infere-se que mesmo com todas as qualidades do sistema, ele ainda é 

chamado de protótipo, já que com intuito de melhorias, funcionalidades podem ser 

adicionadas ou removidas.  

Várias dificuldades foram superadas durante esse projeto, dentre as principais 

podemos destacar: 

 Necessidade de criação de um ambiente de teste real, mas controlado como 

um laboratório; 
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 Conseguir alguns componentes necessários para o projeto. Ressalta-se que 

cerca de 50% dos componentes usados nesse projeto foram importados; 

 Acomodação de todo o circuito no espaço pré-determinado. Nesse caso o 

produto final deveria estar dentro das especificações da Norma 5123; 

 Demora em se adquirir os dados, pois era necessário aguardar no mínimo 24 

horas para poder analisar esses dados; 

 Testar o sistema em campo por necessitar de pessoal qualificado para 

trabalhar diretamente com o poste; 

Em seguida são apresentados alguns trabalhos em perspectiva para um 

melhor desenvolvimento desse projeto. 

 

6.1. Melhoria na fonte 

 

Atualmente existe uma grande disponibilidade no mercado de circuitos 

integrados monolíticos dedicados à implementação de fontes chaveadas de pequena 

potencia. Estes dispositivos permitem a operação em alta frequência (na ordem de 

dezenas de kHz), minimizando o volume dos elementos reativos necessários e, 

alguns, inclusive possuem o interruptor já integrado. Como exemplo de fabricantes 

podemos citar as empresas Power Integrations Inc. e OnSemiconductor Inc. 

Conforme dados disponibilizados pelos fabricantes, estes dispositivos permitem à 

fabricação de fontes chaveadas utilizando-se poucos componentes externos e são 

comercializados por menos de US$ 1 em grande volume. Esses fatores devem ser 

considerados ao se escolher uma fonte mais eficiente e menor. 

Atualmente a fonte do sistema é isolada por um transformador de alta 

frequência, o que para um protótipo é o ideal, mas para um produto torna-o mais 

custoso. 
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6.2. Utilização de um RTOS no sistema embarcado 

 

Apesar de que atualmente todo o sistema foi desenvolvido para trabalhar com 

interrupção a fim de minimizar os erros de travamento por software, este pode ser 

criado a partir de um Sistema Operacional de Tempo Real (RTOS) o que melhora 

bastante a confiabilidade do produto. 

Como o objetivo deste projeto é a criação de um protótipo funcional e que 

atenda às características que foram solicitadas, esse sistema ainda não foi criado. 

 

6.3. Dimerização da lâmpada 

 

É possível criar um sistema para dimerizar lâmpadas de iluminação pública, 

que consiste basicamente em controlar a luminosidade da lâmpada. Para tanto se 

deve fazer uso de triac com acoplador óptico, testes em laboratórios comprovaram 

isso. Mas lâmpadas de alta pressão, que são as mais usadas na iluminação publica, 

não podem ser dimerizadas. Devido a sua natureza, quando a tensão de alimentação 

cai até certo ponto, a lâmpada se apaga. 

Para fazer uso dessa característica, as lâmpadas podem ser do tipo 

incandescente ou LED (que é a mais indicada). Outras técnicas de controle de 

luminosidade que também podem ser aplicadas é o acendimento ou desligamento 

azimutal (por zonas), usado para evitar sobrecargas, acendimento intercalado de 

ruas menos movimentadas. Um estudo sobre o impacto nas subestações também é 

bastante relevante. Mas para isso deve ser feito uma pesquisa mais detalhada afim 

de que a população não seja prejudicada. 

 

6.4. Criação de um módulo RF 

 

Com relação aos gastos dos protótipos observou-se que entre 60 e 70% do 

preço total consistia somente do módulo XBee, logo é viável uma proposta de 

construir um sistema onde o módulo de comunicação sem fio fosse interno ao 

microcontrolador. Quando o sistema é pensando em larga escala o preço final do 

produto irá cair bastante. 
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6.5. Monitoramento de uma cidade 

 

A ideia proposta nesta dissertação é a de monitoramento de um sistema de 

iluminação publica usando sistemas embarcados e rede ZigBee (ver Figura 6.1), mas 

criar todo esse sistema usando a rede ZigBee, fica inviável, pois mesmo que uma 

cidade tenha 55 mil postes como o caso da cidade de Natal/RN e que a rede ZigBee 

consiga endereçar mais de 65 mil pontos, ela torna-se inviável do ponto de vista 

funcional e de garantia de qualidade de serviço. Rodrigo Palucci afirmou (assim 

como já foi mostrado nesta dissertação), através de resultados quantitativos, que “...a 

rede ZigBee é inadequada para a aplicação de iluminação publica...”. 

 

Figura 6.1 Monitoramento usando somente a rede ZigBee 

 

Para contornar isso devem ser criados núcleos, cada núcleo pode conter de 

500 a 1000 pontos de conexão na rede ZigBee, cada núcleo será controlado por uma 

unidade central (concentrador), podendo essa ser formada por um módulo GPRS. 

Dessa forma o sistema fica viável, uma ilustração é mostrada na Figura 6.2. 
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Figura 6.2 Monitoramento usando rede mista (GPRS e ZigBee) 

 

 Algo muito importante deve ser levado em conta no momento da criação 

desse sistema, que é o gerenciamento das estratégias de implantação dele. Pois, 

como já foi comentado nesta dissertação, o sistema de iluminação pública é 

essencial para as grandes cidades, portanto falhas por operação devem ser evitadas. 
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Anexo A 
 

A. Equipamentos de Iluminação Pública 

 

A.1 Lâmpadas 

 

Pode-se considerar a lâmpada como o equipamento de maior influência para 

as características de um ponto luminoso. Ela é a principal responsável pelo fluxo 

luminoso, consumo de energia e reprodução de cores do local iluminado. 

Existem dois princípios básicos de funcionamento que podem ser utilizados 

pelas lâmpadas: o princípio da incandescência e o da descarga elétrica. As 

lâmpadas que utilizam a incandescência são a incandescente e a halógena. As 

demais, fluorescentes, vapor metálico, vapor de mercúrio e vapor de sódio em alta 

pressão, citando apenas as mais usadas, são lâmpadas de descarga. Existem ainda 

as lâmpadas mistas, que combinam as duas tecnologias, incandescência e 

descarga. 

 

A.2 Lâmpadas incandescentes 

 

São lâmpadas que funcionam através da passagem da corrente elétrica por 

um filamento de tungstênio que gera a luz com o aquecimento dele. O tungstênio é o 

material que mais se adapta às elevadas temperaturas que se verificam no interior 

das lâmpadas, onde existe vácuo ou um gás raro. 

As partes principais de uma lâmpada incandescente são: base, bulbo e 

filamento (ver Figura A.1). As bases podem ser do tipo rosca ou baioneta, cada qual 

com finalidades específicas. Os bulbos podem ser do tipo globular comum, pêra, 

parabólico entre outros. Há lâmpadas infravermelhas, germicidas, para iluminação 

geral ou refletora, com as mais diversas aplicações. 

Seu custo é baixo, mas sua eficiência luminosa também, da ordem de 12 

lm/W, a exemplo da sua vida útil, cerca de 1.000 horas. Isto se deve ao fato de a 
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lâmpada não apenas emitir energia luminosa, mas também calor. Sua vantagem é a 

temperatura de cor agradável, na faixa de 2.700K ("amarelada") e índice de 

reprodução de cor de 100%, aproximando-se muito da luz natural. As lâmpadas 

incandescentes podem ser adaptadas a um dimmer para controle da intensidade 

luminosa. 

Esse tipo de lâmpada é compatível com o padrão (tensão e armazenamento) 

de iluminação pública, mas não é recomendável, pois possui baixa vida útil, baixa 

resistência a vibrações e baixa eficiência luminosa. Caso esse tipo de lâmpada ainda 

seja usado na iluminação pública deve ser substituída por lâmpadas especiais, como 

as de vapor de sódio que tem maior eficiência. 

 

 

Figura A.1 Componentes de uma lâmpada incandescente 

 

A.3 Lâmpadas halógenas 

 

As lâmpadas halógenas possuem o mesmo princípio de funcionamento das 

lâmpadas incandescentes. Porém, são incrementadas com gases halógenos (iodo ou 

bromo) que, dentro do bulbo, se combinam com as partículas de tungstênio 

desprendidas do filamento. Essa combinação associada à corrente térmica dentro da 

lâmpada, faz com que as partículas de tungstênio evaporado se depositem de volta 

no filamento, criando assim o ciclo regenerativo do halogênio. 
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Para que este ciclo ocorra, a temperatura do bulbo deve estar acima de 

250°C, obrigando a utilização de bulbos de quartzo, o que encarece a produção e 

exige que a lâmpada funcione nas posições para a qual foi projetada. 

Assim como as incandescentes, as halógenas possuem perfeita reprodução 

de cores e admitem a utilização do dimmer. Devido ao fato de o filamento trabalhar 

em temperaturas mais elevadas, aproximadamente 3200 à 3400 K o filamento 

deveria ter uma vida útil menor, mas como ele é regenerativo isso não acontece, o 

que permite que esse tipo de lâmpada tenha uma certa vantagem sobre as lâmpadas 

incandescentes, são elas: redução de 25% a 40% no consumo de energia; luz mais 

branca, brilhante e uniforme durante toda vida (devido ao fluxo luminoso ter maior 

temperatura de cor); maior vida útil, com média de 2.000 horas; dimensões reduzidas 

e ausência de depreciação do fluxo luminoso por enegrecimento do bulbo. 

Mesmo com as vantagens apresentadas, essas lâmpadas não são eficientes 

para iluminação pública, geralmente são utilizadas para fins decorativos. 

 

A.4 Lâmpadas fluorescentes 

 

As florescentes emitem uma descarga elétrica, sob baixa pressão, pela 

passagem da corrente elétrica através de um gás, geralmente vapor de mercúrio ou 

argônio. O fenômeno é chamado de ionização. Esta descarga é quase totalmente 

formada por radiação ultravioleta, invisível ao olho humano. Ela é convertida em luz 

visível pelo pó fluorescente que reveste a superfície interna do bulbo (ver Figura A.2). 

Dependendo da composição do pó fluorescente, resultam as mais diferentes 

alternativas de cor de luz, adequadas a cada tipo de aplicação. Ele também 

determina a qualidade e quantidade de luz e a eficiência na reprodução de cor. 

Podemos encontrar lâmpada fluorescente na versão padrão que possui eficiência 

energética de até 70 lm/W, temperatura de cor entre 4.100 e 6.100K, e também na 

versão com pó tri fósforo, que possui eficiência energética de até 96 lm/W, 

temperatura de cor entre 4.000 e 6.000K. 

Diferente das lâmpadas incandescentes, as fluorescentes necessitam de 

equipamentos auxiliares, tais como reatores e dispositivos de partida. Em versões 
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mais modernas encontramos somente o reator, também chamado de reator 

eletrônico. Dentre as vantagens das lâmpadas fluorescentes sobre as antecessoras 

(incandescentes) podemos destacar: maior eficiência luminosa (até cinco vezes) e 

vida útil de 7.500 horas. O índice de reprodução de cor fica em torno de 85%, valor 

baixo se comparado com lâmpadas incandescentes. 

Geralmente esse tipo de lâmpada não é utilizado em iluminação pública 

devido a sua fragilidade, normalmente são utilizadas em empresas, escritórios e 

indústrias. 

 

 

Figura A.2 Componentes de uma lâmpada fluorescente tubular 

 

A.5 Lâmpadas mistas 

 

São compostas por um filamento e um tubo de descarga. Este filamento, além 

de funcionar como fonte de luz, age como resistência, limitando a corrente da 

lâmpada. Por estes motivos são chamadas de lâmpadas mistas, pois combinam a 

tecnologia das lâmpadas incandescentes com a das lâmpadas de descarga. 

No início do funcionamento, o filamento incandescente é aceso e, aos poucos, 

o mercúrio é vaporizado, iniciando-se o processo da iluminação por meio do vapor de 

mercúrio. A luz possui uma coloração branco-azulada, agradável a visão e de ampla 

aplicação em espaços exteriores. Funcionam em tensão de rede de no mínimo 220 

V, sem uso de reator, emitem cerca de 25 lm/W e possuem vida útil aproximada de 

6.000 horas. 

Essas lâmpadas são usadas geralmente para substituir as incandescentes de 

alta potência. O seu campo de aplicação é na iluminação de ruas, jardins, armazéns, 

garagens e postos de gasolina. A Figura A.3 mostra os componentes internos dela. 

 



65 

 

 

 

Figura A.3 Componentes internos de uma lâmpada mista 

 

A.6 Lâmpadas a vapor de mercúrio 

 

Utilizam o princípio da descarga em alta pressão, através do vapor de 

mercúrio. Uma descarga elétrica entre os eletrodos leva os componentes internos do 

tubo de descarga a produzirem luz. É uma lâmpada de reação com partida dada por 

meio de um resistor ou por ignitores na partida. 

Uma vez iniciado o arco entre um dos eletrodos principais e o eletrodo auxiliar, 

o vapor de mercúrio contido no tubo vaporiza-se, propiciando um meio condutor 

favorável. Assim, entre os eletrodos principais, se forma um arco, produzindo energia 

luminosa em escala visível. O tempo entre a partida e a estabilização total do fluxo 

luminoso de uma lâmpada de vapor de mercúrio varia de 2 a 15 minutos. 

A lâmpada a vapor de mercúrio tem aparência branco-azulada é utilizada em 

larga escala na iluminação de ruas, jardins públicos, postos de gasolina, campos de 

futebol e áreas industriais. Seu índice de reprodução de cores é de 40% e sua vida 

útil gira em torno de 24.000 horas. A eficiência luminosa chega a 55 lm/W e ela pode 

ser encontrada com potências que variam de 80 a 1.000W. 
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A.7 Lâmpadas de vapor metálico 

 

A lâmpada de vapor metálico é semelhante à lâmpada de vapor de mercúrio, 

porém combina iodetos metálicos (tálio, índio), com altíssima eficiência energética, 

excelente reprodução de cor, longa durabilidade e baixa carga térmica. Existe ainda 

a possibilidade de se variar a coloração da lâmpada pela seleção dos iodetos 

metálicos colocados no interior do tubo de descarga. Esse tipo de lâmpada também 

conta com um revestimento de alumina nas extremidades do tubo de descarga, cujo 

objetivo é refletir o calor produzido pela descarga para os eletrodos, impedindo a 

condensação dos iodetos no interior do tubo de descarga da lâmpada. 

Devido ao fato dessas lâmpadas possuírem tensões de partida mais elevadas 

e características elétricas diferentes, elas exigem equipamentos auxiliares 

especialmente projetados para as mesmas. Alguns modelos exigem, também, um 

dispositivo de partida (starter). Lâmpadas de vapor metálico estão disponíveis nos 

mais variados formatos, existindo ainda lâmpadas de altíssima potência que são 

desprovidas de bulbo, utilizando, portanto, um refletor fechado hermeticamente. 

Dentre as aplicações, destacam-se a iluminação de lojas, estádios de futebol, 

monumentos, indústrias, residências e iluminação automotiva, com as chamadas 

lâmpadas de xenônio, que são lâmpadas de vapor metálico com atmosfera de 

xenônio, capazes de acender instantaneamente. 

Também estão disponíveis em uma enorme gama de potências (10W até 

18.000W). Na iluminação pública usam-se baixas potências, de 70W a 400W, em 

formato tubular com diversas bases, apresenta alta eficiência energética, um ótimo 

índice de reprodução de cor, longa vida útil e baixa carga térmica. Em lâmpadas de 

alta potência, a eficiência pode chegar a 100 lm/W e o índice de reprodução de cor 

de até 90%. A temperatura de cor varia de 4.000 a 6.000 K, sendo considerada fria. 

A vida útil varia entre 8.000 e 15.000 horas e a luz é muito branca e brilhante. 
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A.8 Lâmpadas a vapor de sódio 

 

Lâmpadas de vapor de sódio, assim como as lâmpadas de vapor de mercúrio 

e vapor metálico, utilizam o princípio de descargas em meio gasoso para produzir 

luz. Existem duas variantes para esse tipo: lâmpadas vapor de sódio de baixa 

pressão (LPS) e lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão (HPS). 

Esse tipo de lâmpada causa menos poluição luminosa que outras tecnologias 

utilizadas na iluminação pública, como por exemplo, manter a visibilidade do céu 

noturno ou onde for necessário reduzir a iluminação para proteger a biodiversidade. 

As lâmpadas de vapor de sódio emitem uma luz monocromática. Como 

resultado tem-se que os objetos iluminados adquirem uma luminosidade incomum e 

cores dificilmente distinguíveis, resultado da reflexão da pequena largura de banda 

de luz amarelada emitida pela lâmpada. 

A eficiência de produção de luz das lâmpadas de vapor de sódio faz delas 

uma ótima escolha quando se pretende iluminar com um mínimo de consumo 

energético, mas a sua estreita banda de emissão apenas permite o seu uso para 

iluminação exterior ou em casos que a distinção das cores não seja importante. 

 

A.8.1 Lâmpadas a vapor de sódio sob baixa pressão 

 

A lâmpada de vapor de sódio de baixa pressão consiste em um invólucro de 

vidro transparente, capaz de manter o vácuo interno, revestido interiormente por uma 

fina camada de material transparente para a luz visível. Este invólucro permite 

manter a atmosfera extremamente rarefeita e permite a saída da luz visível 

mantendo a radiação infravermelha no seu interior. 

No interior do invólucro existe um fino tubo de vidro borosilicatado, em forma 

de ‘U’, contendo sódio sólido e uma pequena quantidade de uma mistura gasosa de 

néon e árgon. 

As lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão estão disponíveis nas 

potências de 10 W à 180 W, se assemelham as lâmpadas fluorescentes pois 
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partilham uma forma linear, baixa pressão, baixa intensidade de corrente elétrica e 

não há formação de um arco voltaico. 

As vantagens em relação às lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão são 

que elas nas se apagam quando ocorre redução na tensão da rede elétrica, acontece 

apenas uma redução na intensidade luminosa, sendo recuperado assim que a 

tensão é normalizada. Outra vantagem é que esse tipo de lâmpada mantém o fluxo 

luminoso constante durante toda a vida útil, que chega a ser aproximadamente 

18.000 horas. 

 

A.8.2 Lâmpadas a vapor de sódio sob alta pressão 

 

As lâmpadas de vapor de sódios de alta pressão ou HPS geralmente são 

menores e contém elementos químicos adicionais como o mercúrio. Devido a isso 

produzem uma luminosidade rosada quando acesas, evoluindo gradualmente para 

uma luz suave de cor alaranjada quando aquecem. Alguns modelos produzem uma 

luz azulada quando são ligadas, resultante da emissão do mercúrio antes do sódio 

estar suficientemente aquecido e ionizado. 

Assim como no modelo de baixa pressão, a principal fonte de luz é a emissão 

espectral do sódio. Contudo, nesse caso, a largura de banda da emissão é 

substancialmente alargada pela ressonância induzida pela alta pressão de vapor no 

interior da lâmpada e pelas emissões do mercúrio. Em consequência esse tipo de 

lâmpada permite uma boa distinção das cores dos objetos iluminados. 

Uma variação dessa tecnologia são as lâmpadas SON, que tem um maior 

enriquecimento do mercúrio e possui uma luz esbranquiçada com grande largura 

espectral, o que permite uma excelente discriminação das cores. Essa lâmpada 

possui temperatura de cor de 2.700 K, com índice de reprodução de cor de 85, que 

são valores muito próximos aos obtidos em lâmpadas incandescentes. Esse tipo de 

lâmpada é mais cara e menos eficiente, é usada para iluminar grandes espaços 

interiores. 

As lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão utilizam o sódio misturado 

com mercúrio, que é colocada em uma cápsula de vidro, com gás xenônio ou argônio 
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em seu interior (ver Figura A.4). Estes gases nobres ativam o arco voltaico que é 

formado entre os eletrodos colocados nas extremidades da cápsula e iniciam a 

ignição da lâmpada. 

Durante o aquecimento inicial da lâmpada, o sódio e o mercúrio 

gradativamente se vaporizam, fazendo com que uma tênue luz seja emitida pela 

lâmpada. A pressão aumenta a seguir e a luz produzida é de alta intensidade. A 

exemplo das outras lâmpadas de descarga, o arco emite raios UV, invisíveis ao olho 

humano, mas a ampola é montada no interior de um bulbo revestido internamente 

com uma camada de fósforo, que passa a emitir luz assim que recebe os raios UV. 

Com exceção das lâmpadas SON a luz dessas lâmpadas possui tonalidade 

amarelada. O índice de reprodução de cor das lâmpadas varia muito conforme o tipo 

e modelo, para lâmpadas comumente aplicadas na iluminação pública esse valor gira 

em torno de 20 e para lâmpadas com rendimento de cor melhorado esse valor atinge 

70. Sua temperatura de cor gira em torno de 2.000 K a 3.200 K. Com o tempo de 

uso, pode ocorrer variação na tonalidade da luz emitida. 

As lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão estão disponíveis numa 

grande quantidade de formatos, como as tradicionais formas ovoide e tubular até a 

forma refletora parabólica. A eficiência luminosa varia de 80 lm/W, para lâmpadas de 

70 W, a 150 lm/W para lâmpadas de 600 W. Considerando estas mesmas potências, 

a vida útil também varia, de 16.000 horas a 32.000 horas, sendo por isso 

consideradas lâmpadas de longa durabilidade. 

Os reatores e fiação devem ser projetados levando-se em conta o pulso de 

tensão necessário à partida. Alguns modelos exigem a utilização adicional de um 

ignitor transistorizado que provoca a elevação do transiente da tensão necessária à 

partida, cerca de 2.500 V. 

Estas lâmpadas são extremamente úteis em diversas aplicações, dentre elas 

portos, rodovias, ferrovias, estacionamentos, iluminação exterior, iluminação de 

segurança e iluminação pública em geral, casos em que a reprodução de cores não 

é um fator importante. 

Além das vantagens já citadas, estas lâmpadas possuem a característica de 

atrair menos insetos, em virtude do comprimento de onda da luz que emitem ser 
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diferente do das outras lâmpadas. Por ser a tecnologia de lâmpada com a maior 

eficiência luminosa (lm/W) e vida útil da atualidade, as lâmpadas de vapor de sódio 

de alta pressão são recomendadas para o uso em iluminação pública. 

 

 

Figura A.4 esquema interno de uma lâmpada a vapor de sódio 

 

A.9 Comparação entre as lâmpadas 

 

A Tabela A.1 apresenta valores médios de fluxo luminoso, eficiência luminosa 

e vida útil de diversas lâmpadas, de acordo com catálogos de vários fabricantes 

[Dambiski 2007]. 
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Tipo 
Potência 

(W) 

Fluxo 

luminoso (lm) 

Eficiência 

luminosa (lm/W) 

Vida mediana 

(horas) 

Incandescente 

100 1.300 13 

1.000 

150 2.200 15 

200 3.150 16 

300 5.000 17 

500 8.400 17 

Halógena 

300 5.000 17 

2.000 
500 9.500 19 

1.000 22.000 22 

1.500 33.000 22 

Fluorescente 
40 2.700 68 

7.500 
110 8.300 76 

Mista 

160 3.100 19 

6.000 250 5.500 22 

500 13.500 27 

Vapor de Mercúrio 

80 3.600 45 9.000 

125 6.200 50 
12.000 

250 12.700 50 

400 22.000 55 

15.000 700 38.500 55 

1.000 58.000 58 

Vapor Metálico 

70 5.000 72 
8.000 

150 11.000 73 

250 20.000 72 
12.000 

400 38.000 80 

Vapor de sódio 

70 5.600 80 16.000 

100 9.500 95 

24.000 150 14.000 94 

250 26.000 104 

350 34.000 97 14.000 

400 48.000 120 24.000 

600 90.000 150 32.000 

 

Tabela A.1 Características entre os tipos de lâmpadas 
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A.10 Reatores 

 

Reatores são equipamentos auxiliares utilizados em conjunto com lâmpadas 

de descarga elétrica. Servem para dar partida estabilizada à lâmpada de descarga, 

sem cintilação em qualquer situação. Caso a lâmpada fosse ligada diretamente à 

rede elétrica, sem o reator, ela iria exigir mais e mais corrente até se queimar. A 

corrente ideal para o funcionamento da lâmpada é limitada pelo reator. 

Quando o reator não tem as características elétricas adequadas à lâmpada, 

ele estabiliza a corrente acima ou abaixo da necessária, causando queima prematura 

ou baixa emissão de luz, além do superaquecimento. No caso de superaquecimento, 

além de aumentar o consumo, transforma a energia em calor e prejudica a 

segurança da instalação, com risco de curtos-circuitos e incêndios. 

Quando a corrente esteja abaixo da ideal, a lâmpada emite menos luz e, para 

iluminar o ambiente de forma adequada, serão necessárias mais lâmpadas, e, 

consequentemente, os gastos de energia elétrica e compra de material para 

aumentar os pontos de luz serão maiores. Passando pouca corrente, os eletrodos 

não serão aquecidos de forma correta e quando a lâmpada tentar acender ela 

piscará várias vezes, causando um bombardeio dos eletrodos até que eles alcancem 

a temperatura ideal, o que também diminuirá a vida da lâmpada. 

Hoje estão disponíveis no mercado dois tipos de reatores que podem ser 

usados na iluminação pública. São eles o eletromagnético e o eletrônico. Atualmente 

encontramos em maior quantidade o eletromagnético, devido à sua maior robustez e 

menor custo. Porém o eletrônico também possui suas vantagens, como veremos 

mais adiante. Para iluminação pública, temos ainda as opções de reatores internos, 

alojados na luminária, e externos, encaixados através de uma alça ao poste, como 

mostra a Figura A.5. 
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Figura A.5 Reator de iluminação pública para uso externo 

 

A.10.1 Reatores eletromagnéticos 

 

Um reator eletromagnético é formado, basicamente, por uma bobina de fio de 

cobre enrolada ao redor de um núcleo de material ferromagnético. Existem dois tipos 

de reatores eletromagnéticos: o de partida convencional, com starter, e o de partida 

rápida. 

O funcionamento do reator de partida convencional requer o uso de starter ou 

interruptor manual para armar o circuito no reator e aquecer os filamentos das 

lâmpadas. Quando os filamentos estão aquecidos, o starter abre e o reator fornece a 

corrente inicial de partida, em seguida, limita o fluxo desta aos valores corretos para 

o funcionamento adequado da lâmpada. 

Os reatores eletromagnéticos de partida rápida fornecem níveis adequados de 

energia para aquecer continuamente os filamentos das lâmpadas por meio de 

pequenas bobinas de baixa tensão, reduzindo as exigências de tensão de circuitos 

abertos para partida e acelerando o intervalo de partida. Normalmente é necessário 

que o sistema esteja aterrado. 

O fato de o reator ser magnético faz com que ele vibre e emita ruído, porém o 

preenchimento correto do reator com resina poliéster atenua a vibração a níveis 

quase imperceptíveis, além de permitir a dissipação térmica. A fixação correta do 

reator na luminária ou poste, também é importante para a eliminação dos ruídos. A 
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Figura A.6 mostra reatores eletromagnéticos comumente utilizados na iluminação 

pública. 

 

Figura A.6 Na sequencia: Reator externo eletromagnético para lâmpada de vapor de sódio de 250W; 
Reator externo eletromagnético para lâmpada de vapor metálico de 150E e Reator externo 

eletromagnético para lâmpada de vapor de mercúrio com base para relé 

 

A.10.2 Reatores eletrônicos 

 

Os reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes chegaram no Brasil no 

início da década de 90. Eles operam em alta frequência, acima de 20kHz, a partir da 

rede elétrica de baixa frequência. Na alta frequência as perdas diretas são reduzidas, 

resultando em maior eficiência e economia de energia quando comparado com os 

reatores eletromagnéticos. 

Os reatores eletrônicos possuem tecnologia inovadora e várias vantagens 

sobre os reatores eletromagnéticos: não necessitando de re-ignição constante, 

ausência do efeito estroboscópio, maior durabilidade da lâmpada (cerca de 30% a 

mais), menor peso e volume e baixa temperatura de trabalho e não necessitam de 

capacitores para correção do fator de potência, visto que sua construção já 

proporciona valores altos. 

Considerando a baixa eficiência relativa dos reatores eletromagnéticos 

produzidos e vendidos no Brasil, os reatores eletrônicos podem reduzir o consumo 

de eletricidade para lâmpadas de descarga em torno de 25 a 30%. Todavia, alguns 

modelos nacionais são de baixa qualidade, com pequena vida útil e altas distorções 

harmônicas (THD). As principais barreiras para o aumento do uso de reatores 

eletrônicos são: pouco conhecimento; custo inicial alto, da ordem de três a quatro 

vezes o custo de reatores eletromagnéticos, para modelos de melhor qualidade e 

existência de alguns reatores eletrônicos de baixa qualidade no mercado. 
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A Figura A.7 mostra alguns tipos de reatores eletrônicos 

 

Figura A.7 Reatores eletrônicos usados para lâmpadas fluorescentes 

 

A Tabela A.2 apresenta uma comparação entre reatores eletrônicos e 

eletromagnéticos. Os eletromagnéticos ainda são os mais usados na iluminação 

pública, mas através da tabela é possível compreender que a escolha do reator 

depende principalmente dos custos e benefícios ofertados por diferentes fabricantes. 

 

Reatores eletromagnéticos Reatores eletrônicos 

Operam em baixa frequência 

(60Hz) 
Operam em alta frequência (20KHz) 

Perdas maiores Perdas reduzidas 

Maior peso e volume Menor peso e volume 

Maior ruído e aquecimento Menor ruído e aquecimento 

Durabilidade não afetada 
Maior durabilidade da lâmpada (cerca 

de 30%) 

Baixo custo Alto custo 

Nenhuma THD 
Alta THD (reatores sem filtro de 

harmônica) 

 

Tabela A.2 Comparação entre reatores eletromagnéticos e eletrônicos 

 

A.11 Reatores externos e internos 

 

Para aplicação na iluminação pública, encontram-se hoje no mercado reatores 

de uso interno e de uso externo. 
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Os reatores externos são fabricados com uma alça metálica em L acoplada ao 

seu corpo. No lado da alça oposta ao reator há uma furação, que serve para que o 

reator seja parafusado diretamente no poste ou na cinta que prende o braço da 

luminária ao poste. Geralmente o ignitor e o capacitor estão embutidos dentro desses 

reatores, quando necessários ao funcionamento da lâmpada. Estes reatores 

dissipam o calor naturalmente, pois sua carcaça metálica está em contato direto com 

o ar. Devem possuir cabos flexíveis coloridos, esquemas de ligação e grau de 

proteção IP 65, conforme norma ABNT. Opcionalmente, alguns modelos possuem 

base para acoplamento do relé, como mostrado anteriormente. São utilizados para 

lâmpadas de baixa potencia, como as instaladas em postes de ruas menos 

movimentadas ou passagem de pedestres. A Figura A.8 mostra exemplos de 

reatores externos. 

 

Figura A.8 Reatores externos, com ignitores incorporados 

 

Já os modelos internos para iluminação pública são instalados dentro de um 

alojamento, na própria luminária. O alojamento deve possuir grau de proteção IP 65, 

mas o reator não, por isso eles são mais baratos que os de uso externo. Ao contrário 

do que ocorre nos reatores externos, o ignitor e o capacitor, quando necessários, não 

estão incorporado dentro dos reatores internos. Dissipam o calor através do corpo da 

luminária à qual estão acoplados, que geralmente é metálico. A tomada para o relé 

pode estar embutida na parte superior da luminária ou ser comprada separadamente. 

Em instalações mais simples o relé é simplesmente conectado em alguma outra 

parte dos circuitos, sem utilizar uma base. Também devem possuir cabos flexíveis 

coloridos e esquemas de ligação, conforme norma ABNT. São instalados em 
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lâmpadas com maior potência, como as instaladas em praças ou ruas principais da 

cidade. A Figura A.9 mostra exemplos de reatores internos. 

 

  

Figura A.9 Reatores internos, sem ignitores 

 

A Tabela A.3 mostra um comparativo entre reatores internos e externos. 

Todos os fatores devem ser analisados para saber-se qual é o mais adequado para 

uso na iluminação pública. 

 

Reatores externos Reatores internos 

Maior custo Menor custo 

Dissipa o calor pelo ar Dissipa o calor pela luminária 

Grau de proteção mínimo igual a 65 Grau de proteção IP menor que 65 

Pode possuir tomada para relé Relé não pode ser acoplado 

Ignitor incorporado Ignitor comprado separadamente 

 

Tabela A.3 Comparação entre reatores internos e externos 

 

A.12 Ignitores e capacitores 

 

Serve dar a partida de uma lâmpada de descarga, o ignitor sobrepõe um ou 

mais pulsos de alta tensão, normalmente de 0,7 a 4,5 kV, sobre a tensão nominal da 

lâmpada para que se produza a descarga. Uma vez acesa a lâmpada, o ignitor para 

automaticamente. O circuito eletrônico do ignitor possui componentes sensíveis à 

temperatura, sendo a temperatura máxima permitida na carcaça de 85°C. Devem, 
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portanto, ser instalados em local abrigado de intempéries. A Figura A.10 mostra 

ignitores para iluminação pública. 

 

Figura A.10 Ignitores para lâmpadas de iluminação pública 

 

No caso do capacitor, ele não afeta as condições da lâmpada, mas da rede 

elétrica. Ele é usado apenas em conjunto com reatores eletromagnéticos, servindo 

para elevar o fator de potência dos mesmos para cerca 0,92. Normalmente eles 

estão embutidos nos reatores. Com isso é possível reduzir em até 50% os valores de 

corrente de linha, proporcionando desta forma redução da bitola de fio e diminuições 

das perdas do sistema de iluminação. A Figura A.11 mostra capacitores para 

iluminação pública. 

  

Figura A.11 Capacitores para lâmpadas de iluminação pública 

 

A.13 Fator de potência dos reatores 

 

O fator de potência representa a relação entre a potência aparente total 

consumida e a potência ativa, que é efetivamente transformada em energia 

mecânica, térmica ou luminosa. Este fator é expresso numericamente, assumindo 

valores entre 0 e 1. Os equipamentos são classificados como sendo de alto fator 

quando este valor é igual ou superior a 0,92. 

Um fator de potência baixo indica que a energia não está sendo aproveitada 

da melhor forma possível pelo equipamento. Reatores de alto fator de potência 
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requerem baixo nível de corrente, reduzindo o aquecimento dos condutores e os 

custos da fiação. 

 

A.14 Relés foto elétricos 

 

Os relés fotoelétricos são equipamentos de comando amplamente utilizados 

na iluminação pública. Eles têm o objetivo de ligar as lâmpadas no início da noite, 

quando a iluminância do ambiente estiver abaixo de 10 lux, e desligá-las ao 

amanhecer, quando a iluminância estiver acima deste valor. Para efeitos de cálculo 

de consumo de energia dos equipamentos de iluminação pública, visto que não são 

usados medidores para esta aplicação, considera-se que os relés passam 12 horas 

por dia fechados, conduzindo corrente, e 12 horas abertos. Para perfeito 

funcionamento no inverno e verão, devem ter o sensor voltado para o sul no 

momento da instalação. 

Os relés fotoelétricos podem ser usados para comando individual, ou seja, um 

relé para cada ponto luminoso, ou em grupo, quando um único relé é responsável 

pelo acionamento de diversas lâmpadas, caso comum em praças e áreas esportivas, 

onde cada relé fotoelétrico controla uma chave magnética. Essa por sua vez controla 

o restante da iluminação. Ao especificar um relé fotoelétrico, é necessário levar em 

conta três características: 

1. Características do sensor; 

2. Características de potência; 

3. Características de falha. 

 

A.15 Módulo sensor 

 

Pode ser um foto transistor ou uma fotocélula, acoplados a um circuito 

eletrônico com diversos componentes. Como os relés fotoelétricos para comando na 

iluminação pública são instalados diretamente junto às redes de distribuição de 

energia, os mesmos estão enquadrados na categoria "C" das normas ANSI, C62.41. 

Neste caso, os relés fotoelétricos devem possuir componentes muito robustos, bem 
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como receber uma proteção adequada para suportar também as condições severas 

que ocorrem na rede. 

 

A.16 Módulo de potência 

 

Dentro do módulo de potência temos os seguintes modelos de relés 

fotoelétricos: 

1. Relé Térmico em CA (corrente alternada); 

2. Relé Magnético em CA (corrente alternada); 

3. Relé Magnético em CC (corrente contínua); 

 

A.16.1 Relé térmico 

 

Os Relés Térmicos operam pela deflexão de um Bimetal, aquecido por uma 

resistência específica, monitorada pela luminosidade ambiente através da fotocélula, 

que é um foto resistor sensível a luz. Este componente possui uma resistência 

variável com o iluminamento. No escuro, ou seja, à noite, o foto resistor possui uma 

resistência muito elevada e não deixa fluir a corrente através do resistor de 

aquecimento do bimetal. Com a luminosidade ambiente, a corrente flui, aquece o 

bimetal que deflete com o calor, e opera o relé, abrindo ou fechando os contatos de 

carga. 

O Relé Térmico de acionamento deve ser fabricado especificamente para a 

utilização em controles fotoelétricos e suas características são: possuir compensação 

de temperatura ambiente para operar sempre com o mesmo nível de luminosidade 

durante todo o ano, ou seja, no inverno e no verão; possuir retardo de operação, que 

torna o relé fotoelétrico, e a lâmpada por ele comandada, imunes a variações 

luminosas bruscas e indesejadas, como faróis de automóveis, raios ou outros. 

O retardo de operação é praticamente obrigatório no caso de se utilizar 

lâmpadas de descarga, vapor de sódio e vapor metálico, pois as mesmas possuem a 

característica de que uma vez desligadas, demoram cerca de 10 a 15 minutos para 

voltarem a adquirir a luminosidade total. O retardo, além de evitar a operação 



81 

 

 

indesejada, também aumenta a vida útil das lâmpadas que se desgastam com o 

acender e o apagar desnecessário. 

 

A.16.2 Relé térmico em CA 

 

Os relés magnéticos em CA operam através de uma força magnética de 

atracação, fechando ou abrindo os contatos de um relé eletromecânico. A força de 

atracação é gerada por uma corrente que flui através de uma bobina, e cria um 

campo magnético. Esta força de atracação é monitorada por um foto resistor, que 

opera em função da luminosidade ambiente em contraposição a uma força fixa de 

uma mola, e sendo assim, temos duas forças antagônicas. 

Estas forças são a força magnética de atracação da bobina magnética, que é 

uma força variável com a luminosidade ambiente, e a força gerada por uma mola 

mecânica de valor fixo, a qual mantém os contatos do relé abertos ou fechados, 

dependendo se os mesmos são NA (Normalmente Abertos) ou NF (Normalmente 

Fechados). 

Durante o anoitecer e o amanhecer, vamos ter um determinado momento, em 

que estas duas forças se igualam com o mesmo valor e se contrapõem. Neste 

determinado momento, que é o momento da operação do relé, se cria uma 

instabilidade mecânica entre estas duas forças opostas de mesmo valor, o que 

favorece a vibração do relé magnético AC. 

Esta vibração é altamente danosa para o relé fotoelétrico, bem como para as 

lâmpadas de descarga, comandadas pelo mesmo, pois, além de acarretar uma 

prematura destruição dos contatos, diminui também a vida útil das lâmpadas. 

Somente quando uma das forças é claramente superior à outra, é que o relé efetua 

com segurança a operação de desligar ou ligar a lâmpada. 

Por sua vez, a operação de um relé térmico é efetuada sem vibração, ou seja, 

o relé térmico não possui posição mecânica instável e não vibra, pois o sistema 

mecânico de operação dos relés térmicos só permite duas posições, aberta ou 

fechada, não possuindo posição intermediária. 
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A.16.3 Relé magnético em CC 

 

É o mais utilizado, faz uso do módulo sensor, tem uma operação segura e não 

vibra em virtude da corrente elétrica ser retificada e operar em corrente contínua. No 

momento de operação, o mesmo recebe um pulso elétrico do circuito eletrônico de 

comando para ligar ou desligar a lâmpada. A Figura A.12 mostra exemplos de relé 

desse tipo. 

  

Figura A.12 Relé fotoelétrico magnético em CC 

 

A.16.4 Relés NA e NF 

 

Ainda com relação aos relés, podemos dividi-los da seguinte forma: aqueles 

que possuem contatos de carga NF (Normalmente Fechados), e aqueles que 

possuem contatos NA (Normalmente Abertos) sempre quando não estão atuando. 

Os relés com contatos NF são utilizados para o comando individual de 

luminárias, e os relés NA são utilizados normalmente para comandar um conjunto de 

lâmpadas através de chave magnética. 

 

A.17 Modo de falha de relé fotoelétrico 

 

Outro ponto que deve ser esclarecido antes da compra pelo usuário, é a 

condição na qual permanecem os contatos em caso de falha do próprio relé, ou seja, 

se os contatos permanecem fechados ou abertos no caso de ocorrência de qualquer 

defeito no próprio relé. O relé pode ter dois modos de falha: Falha em Aberto (Fail 

Off): neste caso os relés, sejam eles térmicos ou magnéticos, e que possuem 



83 

 

 

contatos mecânicos, ficam abertos em caso de falha do relé, o que significa que a 

lâmpada comandada, ficará apagada dia e noite; Falha em Fechado (Fail On): neste 

caso a lâmpada comandada ficará acesa dia e noite. É o modo recomendado e mais 

utilizado. 

A nomenclatura "Normalmente Aberto" e a respectiva sigla NA, devem ser 

somente utilizadas para relés que não comandam diretamente a lâmpada, mas sim 

chaves magnéticas de iluminação pública, que por sua vez, possui seus contatos 

para comutar a carga NF. 

Como a concessionária faz a cobrança da conta de energia relativa à 

iluminação pública baseada num tempo de funcionamento das lâmpadas de 12 horas 

por noite, sem efetuar medição, conclui-se que relés Fail Off beneficiam a 

concessionária, que estará cobrando tarifa de energia mesmo com as lâmpadas 

apagadas. Já os relés Fail On são melhores para as prefeituras, que não vão pagar 

pela energia consumida durante o dia, e para os cidadãos, que não encontrarão 

lâmpadas apagadas durante a noite por motivo de falha do relé. 

 

A.18 Base para relé 

 

A base ou tomada para relé é um equipamento auxiliar usado para o simples 

encaixe dos terminais do relé. Pode ser avulsa, como mostra a Figura A.13, 

incorporada ao reator (como mostrado na Figura A.6) ou incorporada à luminária. 

 

 

 

Figura A.13 Base ou tomada avulsa para relé fotoelétrico 
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A.19 Luminárias 

 

Outro equipamento que sempre está presente num ponto de iluminação 

pública é a luminária. Ela tem a função de abrigar a lâmpada, para protegê-la contra 

intempérie e vandalismo. Também refletem a luz da lâmpada no sentido do solo, de 

modo a proporcionar maior luminosidade no ambiente onde estiver instalada. 

Existem vários fatores que devem ser considerados na especificação de uma 

luminária para iluminação pública. Dentre eles os mais importantes são: corpo 

refletor, porta-lâmpada, fechamento, alojamento para equipamentos auxiliares e 

tomada para relé. 

 

A.20 Fechamento 

 

Hoje se encontram no mercado luminárias para iluminação pública com 

basicamente três tipos de fechamento: a aberta, fechada com tela e fechada com 

difusor. 

As luminárias abertas não possuem, em sua parte inferior, nenhum material 

que proteja a lâmpada da ação do tempo (intempérie) e de vândalos. Ela é o tipo 

mais barato e mais simples, sendo que a lâmpada instalada nela tende a ter menor 

vida útil quando comparada à lâmpadas instaladas em luminárias fechadas, devido 

principalmente às intempéries. 

Já as luminárias fechadas com tela, que geralmente é metálica, têm um custo 

um pouco mais elevado comparando com as luminárias abertas. Sua vantagem é 

que a tela protege a lâmpada contra a ação de vândalos. Porém a lâmpada continua 

sofrendo com as mudanças climáticas, sendo que em condições normais sua vida 

útil não será muito diferente da vida útil das lâmpadas instaladas em luminárias 

abertas. 

Por último existem as luminárias fechadas com difusor, que podem ser 

materiais comuns ou refratores (ver Figura A.14). Nos casos de materiais comuns, as 

lâmpadas tendem a ter maior vida útil, pois além de estarem protegidas contra a 
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ação de vândalos, não há grandes variações de temperatura ou risco de umidade no 

interior da luminária. 

Quando o fechamento é feito com material refrator, além das vantagens já 

citadas, a distribuição da luz é melhor. Isto ocorre devido às propriedades físicas do 

material, que refrata em diversas direções a luz que recebe da lâmpada, fazendo 

com que a área iluminada sob o poste seja maior. Encontra-se hoje no mercado 

refratores de policarbonato, vidro temperado ou acrílico. 

 

 

Figura A.14 Luminárias públicas fechadas 

 

A.21 Braços 

 

Os braços são usados na iluminação pública para que a luminária seja 

projetada um pouco à frente do poste, de modo que a luz seja mais bem distribuída. 

Caso os braços não fossem utilizados, como era feito antigamente, grande parte da 

luz emitida pela lâmpada seria desperdiçada iluminando uma face do poste. 

Os braços podem ser fixados nos postes de duas maneiras, dependendo do 

tipo de poste. Se o poste for circular, a fixação é feita através de uma cinta metálica 

que fica abraçada ao poste. Para postes em formato quadrado, a fixação é feita 

através de parafusos e outras ferragens. Há também luminárias que são instaladas 

diretamente nos postes, não necessitando de braços. 

Para saber o comprimento ideal e inclinação dos braços, devem-se seguir as 

normas da ABNT, existem também as normas da COPEL que trata de braços para 

iluminação pública é a NTC 0044, que são baseadas nas normas da ABNT. Segundo 

essa norma, os braços devem ser adequados para operar a uma altitude de até 1000 

metros, em clima tropical com temperatura ambiente de -5°C até 40°C, média diária 

não superior a 35°C, umidade relativa de até 100%, precipitação pluviométrica média 
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anual de 1500 a 3000 milímetros, sendo que ficarão expostos ao sol, à chuva e à 

poeira. 

Quanto ao acabamento, devem ser isentos de rebarbas, cantos vivos, 

achatamento de seções ou outros defeitos incompatíveis com o seu uso. A zincagem 

deve ser feita após a fabricação, furação, soldagem e identificação da base. Quanto 

ao aspecto visual, as partes zincadas devem estar isentas de áreas não revestidas e 

irregularidades tais como inclusões de fluxo de borras ou outros defeitos. A zincagem 

deve ser executada por imersão a quente, conforme a NBR 6323, sendo que a 

espessura exigida da camada de zinco varia de 54 a 86 μm. 

Ao instalarmos uma lâmpada diretamente no poste haverá dispersão da luz 

em todos os sentidos, iluminando apenas uma pequena área próxima ao pé do 

poste, o que configura um sistema, muito pouco eficiente. Na Figura A.15 podemos 

observar que apenas pequena parte de uma das calçadas é iluminada. 

 

 

Figura A.15 Na sequência, lâmpada instalada diretamente no poste e área iluminada pelo poste 

 

Para melhorar a distribuição de luz, a primeira medida é afastar a lâmpada do 

poste, o que se consegue por meio de um braço com inclinação adequada. Ainda 

assim teremos grande dispersão do fluxo luminoso da lâmpada com iluminação 

efetiva da pista apenas em área próxima do poste (ver Figura A.16). 
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Figura A.16 Na sequência, lâmpada instalada afastada do poste, com pouca inclinação e área 
iluminada pelo poste 

 

Durante muitos anos foi utilizada a luminária tipo prato, que reduzia 

principalmente a dispersão para o alto e melhorava sensivelmente a distribuição de 

luz (ver Figura A.17). 

 

Figura A.17 Na sequência, lâmpada instalada com braço e luminária do tipo prato e área iluminada 
pelo poste 
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Nos três casos até aqui descritos, a lâmpada ficava exposta a intempéries. 

Com isso, tinha sua vida útil reduzida e quebrava-se com frequência, devido ao 

choque térmico que lhe era imposto. 

Em função das ocorrências descritas aqui, foram desenvolvidos vários tipos de 

luminárias especialmente para Iluminação Pública, visando melhorar o rendimento, 

otimizar a distribuição de luz e proteger a lâmpada contra as intempéries. 

Verificou-se, porém, que não bastava instalar as luminárias na ponta de um 

braço qualquer, pois o resultado poderia ser pior que o obtido pelo uso do antigo 

prato como mostrado na Figura A.18. 

 

 

Figura A.18 Na sequência, lâmpada instalada com braço e proteção contra intempérie e área 
iluminada pelo poste 

 

Para corrigir esses problemas cada luminária deveria ser instalada no braço 

com um ângulo e na altura para os quais fora projetada (ver Figura A.19), para dessa 

maneira se obter o máximo rendimento luminoso. 
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Figura A.19 Na sequência, lâmpada instalada com braço e ângulo de inclinação usando as medidas 
ideais e área iluminada pelo poste 

 

Atualmente, por norma, os braços de iluminação pública são classificados em 

3 tipos: BR-01, BR-02 e BR-03. O tipo BR-01 tem 1 metro de comprimento e 

diâmetro externo do tubo de 25 a 26,5 mm, e é usado quando as lâmpadas são de 

descarga de 70W. O tipo BR-02 tem 3 metros de comprimento e diâmetro externo do 

tubo de 45 a 49 mm, usado quando as lâmpadas são de descarga de 100 a 250W. O 

tipo BR-03 tem 3 metros de comprimento e diâmetro externo do tubo de 59 a 62 mm, 

usado quando as lâmpadas são de descarga a partir de 400W. A Figura A.20 

exemplifica um ponto de iluminação pública comum, utilizando braço BR-02. 

 

Figura A.20 exemplo de montagem utilizando o braço no padrão BR-02 
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A.22 Cabos e ferragens 

 

Para fazer a conexão elétrica entre os diversos equipamentos citados, é 

recomendado o uso de cabo de cobre com dupla isolação em XLPE, bitola de 2,5 

mm², para todos os tipos e potências de lâmpadas. Aplicações demonstram que o 

cobre é um material de mais fácil manuseio quando comparado com o alumínio, 

exigindo menos ferramentas especiais, além de ser mais resistente à corrosão. Com 

relação às ferragens necessárias temos: parafusos, arruelas, porcas, terminais, 

conectores e fita isolante. 




