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As informações transcritas no presente relatório possuem caráter não-vinculativo e comportam 

interpretação meramente informativa e referencial ao gestor público, fundada na análise, por 

consultores técnicos especializados, de documentação pertinente à matéria, em especial da 

legislação e demais normativos respectivos, para embasamento e fundamentação dos estudos 

ora realizados. A partir dessa premissa, cabe ao próprio gestor avaliar seu conteúdo, de modo a 

motivar e integrar sua decisão pela viabilização e concretização do Projeto de interesse.  
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1. Objetivos do Relatório 

Este relatório apresenta o diagnóstico técnico da rede de Iluminação Pública de Aracaju, com o 

objetivo de descrever a caracterização do parque de IP de Aracaju em relação a fatores como 

condições atuais, serviço de manutenção e operação e dados financeiros. Adicionalmente são 

avaliados temas vinculados ao projeto como questões ambientais, socioeconômicas, contratos 

com terceiros (Distribuidora de Energia do Estado e operador atual), normas atuais vigentes que 

versam sobre Iluminação Pública. Ao final será apresentado um estudo de pré-viabilidade, com 

avaliação tanto através de benchmarking com outros municípios, quanto através do cenário 

específico de Aracaju, para a promoção de uma PPP de Iluminação Pública. 

Este produto está particionado nos seguintes grandes temas: 

• Diagnóstico Técnico e Financeiro da Rede de IP 

o Análise dos cadastros de Iluminação Pública disponíveis, histórico do consumo de 

energia, qualidade do parque de IP; 

o Análise das informações sobre classificação viária disponível no Município; 

o Mapeamento da operação e manutenção atual do parque de IP; 

o Análise do histórico de expansão do parque de IP, projeções futuras, demanda 

reprimida e projetos de modernização realizadas ou em andamento; 

o Levantamento de todas as despesas com os serviços de Iluminação Pública; 

o Análise da arrecadação da COCIP (modelo atual, comparativo com despesas). 

• Análise Institucional da Operação Atual 

o Identificação da estrutura organizacional do Município voltada para os serviços de 

Iluminação Pública, e o modelo de governança existente. 

• Barreiras Regulatórias 

o Análise dos contratos vigentes junto à Distribuidora de Energia Elétrica do Estado; 

o Análise do contrato do operador atual do parque de IP. 

As informações contidas neste relatório serão o alicerce para a construção do cenário futuro do 

parque de IP do município de Aracaju, sendo descrito neste documento os principais 

direcionadores que devem ser seguidos para elaboração dos próximos relatórios do Projeto. 
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2. Diagnóstico Técnico e Financeiro da Rede de Iluminação Pública de Aracaju 

Contextualização do Município 

Aracaju é um município e capital do estado de Sergipe, localizado no litoral do estado e ocupa área 

total de aproximadamente 182,16 km². 

Figura 1 - Macrozoneamento do Município de Aracaju 

 

Fonte: Prefeitura de Aracaju (Plano Diretor 2000 – Macrozoneamento) 

Distribuídos entre as 8 macrozonas, Aracaju possui 45 bairros, listados a seguir
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Tabela 1- Bairros de Aracaju 

Tabela 1 - Bairros de AracajuBairros 

Grageru S. Filho Olaria 

Industrial Farolândia Pto. D'Antas 

Bugio Jardins T. Julho 

S. Dumont J. C. Araújo Lamarão 

Atalaia I. Barbosa Jd. Centenário 

Palestina S. José Mosqueiro 

Luzia Centro Farolândia 

S. Conrado Aeroporto Soledade 

N. Paraíso C. Nova Capucho 

G. Vargas S. Antônio Industrial 

Jabotiana P. Lobo S. Antônio 

S. Campos Cirurgia Suíssa 

América Suíssa Aruanã 

P. Novo C. Meio A. Branca 

D. Forte S. Maria Robalo 

 

De acordo com o IBGE, Aracaju apresenta 87,2% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado, 56,6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 55,4% de domicílios 

urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação 

e meio-fio). 

No último censo, realizado em 2010, Aracaju registrava uma população de 571.149 habitantes. 

Segundo dados do IBGE a população estimada em 2018 é de 648.939 mil habitantes, este número 

representa uma taxa de crescimento populacional anual de aproximadamente 1,6%. 

Figura 2- Gráfico crescimento populacional e taxa de crescimento anual 
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Bases de Dados Cadastro de IP 

Para análise das informações acerca do cadastro de Iluminação Pública do Município de Aracaju, 

conforme dados apresentados nos tópicos a seguir, foi utilizada a seguinte base de dados 

disponibilizada: 

• Referência: Cadastro de pontos de IP (arquivo: Aracaju-10-07-2019.csv) 

• Formato: CSV 

• Quantidade de Pontos de IP: 58.763 

• Informações disponíveis: Código Ponto, Logradouro, Bairro, Latitude, Longitude, Tipo de 

Lâmpada, Potência, Tipo de Luminária, Tipo de Braço. 

Conforme apontado acima, as análises apresentadas nos próximos tópicos tiveram como base o 

cadastro de IP disponibilizado pela Prefeitura. Na próxima etapa do projeto será realizado um 

trabalho de verificação in loco do cadastro de IP, de forma amostral, com visita em diversos pontos 

selecionados aleatoriamente, em linha com a definição da Norma NBR 5426. No próximo 

documento a ser entregue, Relatório Técnico, serão apresentadas análises e considerações 

quando a divergências do cadastro de IP com as informações encontradas in loco. 

Complementarmente às base de dados citadas acima, foram disponibilizados pela Prefeitura de 

Aracaju e pela distribuidora (Energisa), diversos arquivos que foram utilizados para caracterização 

do parque de IP de Aracaju, elucidação dos principais pontos que devem ser avaliados para 

estruturação de uma PPP de Iluminação Pública e construção de todas as análises que serão 

apresentadas nos tópicos a seguir. 
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Análise do Cadastro de Iluminação Pública 

O município de Aracaju conta com um parque de Iluminação Pública composto por 58.763 pontos. 

Conforme pode ser observado na tabela a seguir, onde mais de 95% dos pontos são compostos 

por lâmpadas com a tecnologia de vapor de sódio.  

Tabela 2- Pontos de IP por Tecnologia da Lâmpada 

Tecnologia N° de pontos de IP % de Pontos de IP 

Sódio  56.389  95,95% 

LED  1.169  1,99% 

Metálico  1.032  1,76% 

Fluorescente  88  0,15% 

Mista  63  0,11% 

Halógena  22  0,04% 

 

Uma tendência atual em diversos municípios brasileiros é a implantação de lâmpadas com a 

tecnologia LED ou vapor metálico. A escolha por estes tipos de lâmpadas se deve ao IRC (Índice de 

Reprodução de Cor), que se trata do índice que indica a capacidade de uma fonte luminosa 

restituir fielmente as cores de uma superfície iluminada. Para essas lâmpadas, o IRC usualmente é 

superior a 70, promovendo uma melhora no nível de iluminação (uma maior “claridade visual”). 

Em Aracaju, é possível verificar que existe uma maior concentração na região central do município. 
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Figura 3 - Localização de lâmpadas com tecnologia LED e Metálico em Aracaju 

 

 

A distribuição detalhada dos pontos de IP entre as tecnologias e potências é a seguinte: 

Tabela 3 - Pontos de IP Aracaju por Tecnologia e Potência 

Tecnologia Potência  N° de pontos de IP % de Pontos de IP 

Fluorescente 
20 W 34 0,06% 

100 W 54 0,09% 

Halógena 150 W 22 0,04% 

LED 

200 W 757 1,29% 

160 W 242 0,41% 

150 W 170 0,29% 

Metálico 

70 W 26 0,04% 

400 W 505 0,86% 

250 W 89 0,15% 

150 W 348 0,59% 

1000 W 64 0,11% 

Mista 
400 W 24 0,04% 

160 W 39 0,07% 

Sódio 70 W 26.360 44,85% 
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400 W 14.803 25,19% 

250 W 9.653 16,43% 

150 W 5.573 9,48% 

 

Observa-se que o parque de iluminação de Aracaju apresenta aproximadamente 45% das 

lâmpadas com potência menor ou igual a 70W. A seguir apresenta-se a distribuição dos pontos de 

IP por faixa de potência: 

Tabela 4 - Pontos de IP por faixa de potência 

Faixa de Potência N° de pontos de IP % de Pontos de IP 

Menor ou igual a 70W 26.420  44,97% 

Maior que 70W e Menor ou igual a 150W 6.167  10,49% 

Maior que 150W e Menor ou igual a 250W 10.780  18,34% 

Acima de 250W  15.396  26,20% 

 

Conforme pode ser observado na figura a seguir, as lâmpadas de diferentes potências se 

encontram distribuídas por todo o território do município. Portanto, não existe uma concentração 

acentuada de lâmpadas de uma determinada faixa de potência em apenas um local da cidade. 

 

Figura 4 - Distribuição das lâmpadas segundo faixa de potência 
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Foi realizado um levantamento de informações sobre as potências das lâmpadas entre os parques 

de IP de diversos municípios e pôde ser verificado que Aracaju apresenta um perfil tanto com 

lâmpadas de baixa (até 70W) potência como de alta (+ 250W), em proporções superiores à maioria 

dos outros municípios. Para. a figura a seguir apresenta um gráfico boxplot com a distribuição da 

amostra de dados levantada, em que Aracaju apresenta mais de 40% de lâmpadas até 70W em 

comparação à mediana de 25%, e mais de 25% de lâmpadas acima de 250W em comparação com 

a mediana de menos de 10%. 

Figura 5 - % do parque de IP composto por lâmpadas de baixa (até 70W) e alta (+250W) potência1 

 

 
1 Foram levantadas informações dos seguintes municípios: Aracaju; Belém; Belo Horizonte; Camaçari; Contagem; Feira 
de Santana; Maceió; Mauá; Niterói; Porto alegre; Salvador ; São Paulo ; Teresina; Uberaba; Uberlândia 

Até 70W* +250W*

Aracaju

Aracaju
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Quanto às luminárias do parque de IP, em sua maioria são dos tipos abertas e fechadas. A tabela 

a seguir apresenta a distribuição das diferentes luminárias no município de Aracaju. 

Tabela 5 - Quantidade de Luminárias por tipo 

Tipo de Luminária N° de pontos de IP % de Pontos de IP 

Aberta 32.462 55,24% 

Fechada 17.032 28,98% 

Alto rendimento 2.649 4,51% 

Globo 899 1,53% 

Pétala 828 1,41% 

Refletor 441 0,75% 

Não especificado 4.452 7,58% 

 

Luminárias do tipo globo e refletor estão localizadas em locais como praças e parques, conforme 

pode ser observado nas figuras a seguir. 

Figura 6- Localização de luminárias do tipo globo e refletor em Aracaju por tipo de tecnologia 
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Figura 7 - Luminárias do tipo globo na Praça Olímpio Campos – Centro de Aracaju 

 

 

Quanto ao braço, observa-se que existe maior concentração dos tipos curto e médio que, juntos, 

estão presentes em mais de 65% dos pontos de IP. A tabela a seguir apresenta o detalhamento 

dos vários tipos de braço encontrados no parque. 

Tabela 6 - Quantidade de Braços (suportes) por tipo 

Tipo de Braço N° de pontos de IP % de Pontos de IP 

Braço curto 27.596 47,0% 

Braço Médio 12.084 20,6% 

Braço Longo 4.485 7,6% 

Ornamental 1.491 2,5% 

Não especificado 5.924 10,1% 

Sem Braço 7.183 12,2% 

 

Pontos de IP classificados com braços do tipo ornamental estão localizados em pontos turísticos e 

nas principais avenidas e ruas de Aracaju. 
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Figura 8 - Pontos de iluminação com braço ornamental por tipo de tecnologia 

 

 

A seguir é possível verificar a presença de pontos de IP classificados como tipo de braço 

ornamental, na Praça do Farol. 

Figura 9 - Pontos de IP com braço ornamental por tipo de tecnologia na Praça do Farol 
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Para o acionamento das lâmpadas, as informações disponíveis no cadastro dos pontos de IP em 

Aracaju registram a presença de relés para quase todas as lâmpadas, apresentando um total de 

58.464. A pequena divergência de aproximadamente 300 itens em relação ao total de 58.763 

lâmpadas pode se justificar por pontos de IP com acionamento através de chave de comando. 

Em relação ao tipo de relé, não foi identificado um único padrão de equipamento instalado, sendo 

encontrados tanto relés do tipo NF (Normalmente Fechado – lâmpada fica acessa no caso de falha 

do relé) como do tipo NA (Normalmente Aberto – lâmpada fica apagada no caso de falha do relé). 

Entre as informações disponibilizadas para análise não foram identificados dados a respeito do 

circuito de distribuição de energia elétrica, incluindo detalhamento se o ponto de IP tem ligação 

via rede aérea ou subterrânea. Conforme referências de parques de IP de outros municípios, a 

rede aérea representa cerca de 80% a 90% dos pontos de IP, enquanto que o restante seria via 

rede subterrânea, usualmente encontrados em postes exclusivos de IP, por exemplo em canteiros 

centrais de avenidas. 

Consumo de Energia Elétrica para IP 

Normalmente existem dois modelos de cálculo do consumo de energia elétrica da Iluminação 

Pública, por medição in loco nos pontos de IP através de medidores instalados pela distribuidora 

de energia e por estimativa, através de um cálculo teórico.  

Para o município de Aracaju, segundo informações da Prefeitura, 76% dos pontos de iluminação 

da cidade têm consumo estimado. Nestes casos, para o cálculo teórico é considerado um tempo 

médio diário de funcionamento das lâmpadas. 

Até agosto de 2019 o tempo de estimativa considerado em todos os municípios brasileiros era de 

11 horas e 52 minutos. Entretanto, de acordo com a nova proposta aprovada recentemente pela 

ANEEL, em 13/08/2019, o tempo teórico para o município de Aracaju seria de 11h e 28 min. 

Figura 10- Tempo médio geral de iluminação artificial por localização geográfica 

 

Fonte: ANEEL 
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De acordo com informações fornecidas pela empresa responsável pela distribuição de energia no 

Município de Aracaju - Energisa (Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S/A), o consumo 

médio de energia mensal com Iluminação Pública, entre 2015 e maio de 2019, foi de 

aproximadamente 4.586 MWh, e o consumo diário médio aproximadamente 153 MWh. 

Figura 11 - Consumo mensal Iluminação Pública (kWh) 

 

 

Quanto ao consumo anual, está apresentado no gráfico a seguir: 

Figura 12- Consumo anual (kWh) entre 2015 e 2018 

 

 

Quanto ao cálculo da carga instalada no parque de Iluminação Pública de Aracaju, foram utilizadas 

as seguintes premissas: 

• Perdas de carga nos reatores utilizados pela distribuidora de energia conforme 

informações disponibilizadas pela Prefeitura para lâmpadas de potência 70 W, 150 W, 250 

W e 400 W (principais potências do parque de IP do município, conforme cadastro de IP);  

• Para as demais potências, considerou-se uma perda média no reator de 12% da potência 

da lâmpada, para as tecnologias Metálico, Mista e Sódio. 
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Tabela 7 – Perda de carga nos reatores2 

Potência da 
lâmpada (W) 

Consumo médio 
reator (W) 

(utilizado pela 
Energisa) 

Consumo médio 
reator (W) 

(especificações 
atuais) 

70 16 14 

150 16 22 

250 25 30 

400 35 38 

 

A partir dos dados de perda de carga nos reatores para as lâmpadas descritas acima e estimativa 

de perda de carga nos reatores para as lâmpadas de demais potências, foi obtido o valor de carga 

instalada de 12.931 kW.  

Analisando-se quantidade de lâmpadas e carga instalada por faixa de potência, pode ser 

observado que apesar dos pontos com potência superior a 250W corresponderem cerca de 26% 

da quantidade total de pontos do parque, são responsáveis por mais de 50% da carga instalada. 

Figura 13 - %de Carga e % de Qtde dos Pontos de IP por faixa de potência 

 

Qualidade do Parque de IP 

Para análise da vida útil dos componentes utilizados na iluminação pública, como postes, 

luminárias, lâmpadas e reatores, foram levantados todos os componentes consumidos junto ao 

contrato com a operadora atual do parque de IP (Empresa Trajeto).  

 
2 Fonte: EMURB. 
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O histórico de consumo anual dos principais componentes é apresentado na tabela abaixo, onde 

são considerados os componentes para manutenção e operação do parque de IP: 

Tabela 8 - Histórico Consumo Itens de IP 

Item Qtd. Anual3 

Lâmpada 10.833 

Reator 3.650 

Luminária 468 

Relé 7.896 

Braço 246 

 

Para estimativa da vida útil restante nos equipamentos, é necessário ter uma base de comparação 

com a vida útil prevista para cada componente. A vida útil é definida pelo fabricante de cada 

produto, mas como não existe um levantamento destas informações para todo o parque de IP de 

Aracaju, serão utilizados valores médios de referência, conforme tabela abaixo, onde a vida útil 

em horas será transformada em anos considerando a média anual de 4.800 horas de 

funcionamento (12h/dia x 365 dias): 

Tabela 9 - Vida Útil Média para Componentes de IP 

Item Vida Útil (horas)4 Vida Útil (anos) 

Lâmpada 28.000 6,4 

Reator 43.800 10 

Luminária Aberta 65.700 15 

Luminária Fechada 87.600 20 

Relé 43.800 10 

Braço - 20 

 

A partir destas informações levantadas, foi possível estimar a vida útil dos componentes do parque 

de IP de Aracaju. Apenas sendo feita uma ressalva que foi considerado o histórico de consumo dos 

componentes sem divisão específica entre tipo de luminária, potência de lâmpada, tipo braço, 

 
3 Histórico com base na quantidade de materiais consumidos no contrato junto à Empresa Trajeto no período entre 
abril/2016 e abril/2019. 
4 A vida útil das lâmpadas teve como premissa a vida útil média das lâmpadas de vapor de sódio. A vida útil desta 
tecnologia, usualmente, varia entre 28.000 e 32.000 horas. Para a vida útil dos demais componentes foram utilizadas 
referências do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (RELUZ). 
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tendo em vista que o objetivo neste tópico é avaliar a vida útil média dos componentes de IP para 

todo o parque. 

Tabela 10 - Vida Útil Calculada para os Componentes do Parque de IP em Aracaju 

Item 
Total Parque 

IP 
Histórico 

Consumo (anual) 
Vida Útil 

Referência 
Vida Útil 

Calculada5 

Lâmpada 58.763 10.833 6,4 3,2 

Reator6 57.484 3.650 10 2,9 

Luminária7 57.279 468 15 0,8 

Relé8 58.464 7.896 10 5,7 

Braço9 51.580 246 20 0,9 

 

A análise acima apresenta um cenário em que a maior parte dos componentes, com exceção das 

lâmpadas e relés, apresenta uma vida útil bem comprometida. O que pode resultar em um maior 

número de chamados de manutenção. Esta questão será tratada na modelagem da PPP onde pode 

ser previsto que estes componentes sejam substituídos pela Concessionária no primeiro período 

de modernização para renovação dos componentes do parque de IP que estejam deteriorados. 

De forma a complementar a análise apresentada acima, durante a realização do trabalho de 

campo, com diligências in loco para levantamento de informações dos pontos de IP, também serão 

verificadas as condições dos componentes de IP para identificação de eventuais necessidades de 

ação pela futura Concessionária durante o período da PPP. 

Análise da Classificação Viária 

Para avaliação da classificação viária de Aracaju e sua relação com o cadastro de IP, foram 

consideradas as informações contidas no Plano Diretor de Aracaju (Anexos II a VIII com a 

Classificação do Sistema Viário Existente). A tabela a seguir descreve o quantitativo de logradouros 

para cada uma das classificações de vias identificadas: 

Tabela 11- Quantitativo de endereços por tipo de via 

Classificação Viária 
Quantidade 

de logradouros 

 
5 Vida útil calculada considerando que nos últimos anos a troca dos componentes seguiu o histórico de consumo. 
6 O quantitativo de reatores no parque de IP é igual ao número de lâmpadas, com exceção das tecnologias LED, 
fluorescente e halógena, que não necessitam de reator para acionamento da lâmpada. 
7 O quantitativo de luminárias foi obtido a partir das informações do cadastro de IP do Município, desconsiderando as 
lâmpadas sem luminária como refletores, globo, entre outros. 
8 O quantitativo de relés foi obtido a partir das informações do cadastro de IP do Município, com um pequeno 
quantitativo de pontos de IP sem indicação de relé. 
9 O quantitativo de braços foi obtido a partir das informações do cadastro de IP do Município, desconsiderando os 
pontos de IP sem braço, como suporte, refletores, entre outros. 
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Principal 49 

Arterial 13 

Coletora I 33 

Coletora II 98 

 

Para a utilização das informações que constam no arquivo, foi necessário realizar um processo de 

tratamento dos dados com o objetivo de criar uma convergência entre o logradouro desta base e 

o campo logradouro da base descrita na seção Análise do Cadastro de IP. Esta ação foi necessária 

pois foram encontradas diferenças na forma como os nomes de mesmas ruas e avenidas estavam 

registrados nas duas bases (por exemplo: em uma base o nome de uma rua apresentava a 

abreviação “Gen.” e na outra “General”). Para as vias cujos nomes não constavam no arquivo com 

a Classificação do Sistema Viário Existente, considerou-se a classificação Via Local. 

A análise quanto à classificação viária mostrou que aproximadamente 15% dos pontos de IP estão 

localizados em vias Arteriais e Principais, e mais de 70% estão localizados em Vias Locais, conforme 

tabela a seguir. 

 

Tabela 12 - Quantidade de pontos de IP por classificação viária 

Classificação Viária N° de pontos de IP % de Pontos de IP 

Principal 4.134 7,0% 

Arterial 4.923 8,4% 

Coletora I 2.269 3,9% 

Coletora II 5.717 9,7% 

Via Local 41.720 71,0% 

 

A figura a seguir ilustra a localização das vias principais identificadas através do cadastro de pontos 

de IP disponibilizado, destacando também a tecnologia das lâmpadas utilizadas nestes pontos. 
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Figura 14 - Vias Principais e tecnologia das Lâmpadas 

 

 

Conforme apresentado na figura anterior, observa-se que nas vias principais também existe 

grande concentração de lâmpadas da tecnologia sódio. A tabela a seguir apresenta mais detalhes: 

 

Tabela 13- Detalhamento da tecnologia das lâmpadas em vias principais 

Tecnologia N° de pontos de IP 
% de Pontos de IP 

total 
% de Pontos de IP 
em vias principais 

Sódio 3.997 6,80% 96,7% 

LED 103 0,18% 2,5% 

Mista 24 0,04% 0,6% 

Metálico 10 0,02% 0,2% 

Total 4.134 7,04% 100% 
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A figura a seguir ilustra a localização das vias arteriais identificadas através do cadastro de pontos 

de IP disponibilizado, destacando também a tecnologia das lâmpadas utilizadas nestes pontos. 

Figura 15 - Vias Arteriais e tecnologia das lâmpadas 

 

 

Conforme apresentado na figura anterior, observa-se que existe grande concentração de 

lâmpadas da tecnologia sódio nas vias arteriais. A tabela a seguir apresenta mais detalhes: 

Tabela 14 - Detalhamento da tecnologia das lâmpadas em Vias Arteriais 

Tecnologia N° de pontos de IP 
% de Pontos de IP 

total 
% de Pontos de IP 
em vias arteriais 

Sódio 3.693 6,3% 75,0% 

LED 651 1,1% 13,2% 

Metálico 525 0,9% 10,7% 

Fluorescente 54 0,1% 1,1% 

Total 4.923 8,4% 100,0% 
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A figura a seguir mostra que as vias com classificação Coletora I, também apresentam maior 

concentração de lâmpadas de sódio.  

Figura 16- Vias Coletoras I e tecnologia das lâmpadas 

 

 

O mesmo comportamento é observado nas vias classificadas como Coletora II. 
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Figura 17 - Vias Coletora II por Tecnologia 

 

 

A tabela a seguir apresenta maiores detalhes sobre as tecnologias presentes nas vias coletoras. 

Tabela 15- Detalhamento da tecnologia das lâmpadas em vias coletoras 

Classificação 
das Vias 

Tecnologia 
N° de pontos de 

IP 
% de Pontos de 

IP total 

% de Pontos de 
IP em vias 
coletoras 

Coletora I 

Sódio 2.094 3,56% 92,29% 

LED 132 0,22% 5,82% 

Mista 23 0,04% 1,01% 

Metálico 20 0,03% 0,88% 

Total 2.269 3,86% 100,00% 

Coletora II 

Sódio 5.640 9,60% 98,65% 

LED 53 0,09% 0,93% 

Metálico 24 0,04% 0,42% 

Total 5.717 9,73% 100,00% 
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Para as vias locais, aproximadamente 98% das lâmpadas são da tecnologia sódio.  

Figura 18- Vias Locais e tecnologia das lâmpadas 

 

 

Conforme apresentado na figura anterior, observa-se que a representatividade de lâmpadas de 

tecnologia diferente do sódio é bem pequena. A tabela a seguir apresenta mais detalhes: 

Tabela 16 - Detalhamento da tecnologia das lâmpadas em vias locais 

Tecnologia N° de pontos de IP 
% de Pontos de IP 

total 
% de Pontos de IP 
em vias principais 

Sódio 40.961 69,7% 98,2% 

Metálico 453 0,8% 1,1% 

LED 230 0,4% 0,6% 

Outras 76 0,1% 0,2% 

Total 41.720 71,0% 100% 
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A análise do cadastro dos pontos de IP em Aracaju mostrou que mais de 25% dos pontos de IP 

com potência superior a 250W. A figura a seguir apresenta a localização destes pontos. 

Figura 19 - Pontos de IP com potência superior a 250W 

 

 

Após análise da disposição destas lâmpadas, com potência superior a 250W, no município, foi 

possível verificar uma grande concentração em vias locais. Dado que esta não seria uma 

característica comum para vias locais, com menor fluxo de veículos e pedestres, este fato pode 

estar relacionado tanto às divergências no cadastro de IP como na necessidade de atualização da 

classificação viária. 

Entretanto, uma análise mais profunda quanto à distribuição destas lâmpadas nas vias conforme 

a classificação viária, pode ser identificada uma concentração proporcional nas vias arteriais e 

principais, conforme tabela abaixo: 

Tabela 17 - Pontos de IP com potência superior a 250W por classificação de via 

Classificação 
Viária 

Quantidade Total 
dos Pontos de IP 

Quantidade Pontos de 
IP (Acima de 250W) 

Pontos 250 W / Total 
de Pontos da Via 

Arterial 5.717 3.082 63% 

Principal 4.923 2.417 58% 

Coletora I 2.269 644 28% 

Coletora II 4.134 861 15% 

Via Local 41.720 8.392 20% 

Total 58.763 15.396 - 
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Ao analisar a disposição das lâmpadas com potência superior a 250W em vias locais no município 

de Aracaju é possível verificar a presença de pontos de iluminação deste tipo em locais como 

praças. 

Figura 20 - Via local com lâmpadas acima 250W – Praça Tobias Barreto 

 

Além disso, nota-se a presença de lâmpadas com potência acima de 250W em rodovias que não 

constavam na classificação viária do município, e desta forma, foram classificadas como vias locais. 

Estes casos específicos que estão sendo identificados serão apresentados e validados junto à 

equipe da Prefeitura de Aracaju, de modo a realizar os ajustes necessários na classificação viária 

conforme a realidade da via. 

Figura 21 - Pontos de IP acima de 250W na Rodovia dos Náufragos 

 

Outro ponto observado durante a análise do cadastro dos pontos de IP é que Aracaju possui 

aproximadamente 2% dos pontos com a tecnologia LED. Conforme a figura a seguir podemos 

verificar que grande parte destas lâmpadas estão em vias arteriais. 
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Figura 22- Tecnologia LED por tipo de via 

 

A tabela a seguir apresenta mais detalhes sobre a distribuição da tecnologia LED segundo a 

classificação viária de Aracaju, podendo ser verificado uma distribuição com maior proporção nas 

vias arteriais e com pequena representatividade em vias locais.  

Tabela 18 - Detalhamento da Tecnologia LED por tipo de via 

Classificação 
Viária 

Quantidade de Pontos 
de IP Total 

Quantidade Pontos de 
IP com LED 

Pontos LED / Total de 
Pontos da Via 

Principal 4.134 103 2,5% 

Arterial 4.923 651 13,2% 

Coletora I 2.269 132 5,8% 

Coletora II 5.717 53 0,9% 

Via Local 41.720 230 0,6% 

Total 58.763 1.169 - 

 

 

Modelo Atual de Operação e Manutenção do Parque de IP 

A EMURB, como responsável pela implantação e gestão da iluminação pública do Município de 

Aracaju, celebrou em 2015 o Contrato N° 99.029/2015-SE10 junto à empresa Trajeto Engenharia e 

 
10 O Contrato N° 99.029/2015-SE teve seu último aditivo celebrado em 01/10/2018 com prorrogação da vigência até 
outubro de 2019. 
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Comércio Eireli, com vistas à execução de serviços contínuos de Gestão e Manutenção da rede de 

Iluminação Pública de Aracaju, com vigência de 24 meses, pelo valor de R$ 7,6 milhões. 

De acordo com o referido contrato, a empresa Trajeto Engenharia e Comércio Eireli é responsável 

pela gestão e operação do parque de IP, envolvendo o recadastramento geobásico do parque, 

serviço de call center e software para gestão completa do parque. Em suma, a empresa é 

responsável por oferecer: 

• Serviços de reparo e manutenção do parque de iluminação pública, incluindo equipe 

técnica, veículos, equipe operacional e equipamentos; e 

• Serviços de recebimento de chamadas, incluindo call center, sistema tecnológico para 

atendimento e registro de chamadas e atendentes. 

Por outro lado, a EMURB é responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços 

realizados pela contratada, bem como a orientação técnica e demarcação dos serviços. 

A empresa Trajeto Engenharia e Comércio Eireli, no âmbito do Contrato N° 99.029/2015-SE, 

direciona os seguintes recursos para execução do serviço de gestão e manutenção de iluminação 

pública no município de Aracaju: 

Tabela 19 - Resumo de quadro de equipes e materiais disponibilizadas no âmbito do Contrato nº 99.029/2015-SE 

Tipo Descrição 

Veículos 

1 veículo administrativo 

4 veículos médios 

1 veículo leve 

2 veículos pesados 

Equipe Técnica 

1 engenheiro eletricista 

1 eletrotécnico 

1 almoxarife 

1 assistente administrativo 

Equipe Operacional 

9 eletricistas montadores 

5 eletricistas motoristas 

2 motoristas operadores de guindaste 

Imóveis e Utensílios Ferramentas e imóveis 

Call Center Sistemas, softwares e 4 atendentes 

Fonte: Quadro “Resumo Geral” do Anexo I ao Contrato nº 99.029/2015-SE. 

 

No período de 2016 a 2018 foram executados, aproximadamente, 74 mil serviços de manutenção 

do parque de IP no Município de Aracaju, conforme informações fornecidas pela EMURB. A Figura 

22 a seguir ilustra o volume de serviços realizado anualmente. 
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Figura 23 - Volume de serviços executados de 2016 a 2018 

 

Fonte: EMURB - Histórico Do Volume De Serviços Executados. 

A figura a seguir ilustra a distribuição mensal dos atendimentos no período de outubro de 2015 a 

abril de 2019, em que pode ser observado volume médio de, aproximadamente, 2.140 serviços 

executados por mês no Município de Aracaju.  

Figura 24 - Volume de serviços executados de outubro de 2015 a abril de 2019 

 

Considerando a média mensal apresentada acima em comparação com o total de pontos de IP em 

Aracaju (58.735), observa-se taxa de falha mensal de 3,6%. A taxa de falha mensal observada nos 

anos iniciais de uma PPP de IP, quando o parque ainda é composto majoritariamente por lâmpadas 

de vapor de sódio ou metálico varia entre 5% e 6%. Esta diferença se justifica pois no modelo da 

PPP a Concessionária é cobrada por um alto nível de serviço, com impacto direto na 

contraprestação mensal, enquanto que no modelo de contratação tradicional via Lei 8.666 a 

aplicação de multas e penalidades é uma ocorrência rara. Após o período de modernização da 

27.014

22.736
24.682

2016 2017 2018

2.139
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rede de IP advindo da PPP, através da substituição de todos os pontos de IP por luminárias LED, a 

taxa de falha projetada será entre 1% e 2%. 

Do total de chamados realizados, a partir das informações fornecidas pela Prefeitura, observa-se 

que 96% dos defeitos são provenientes do componente da lâmpada, conforme distribuição dos 

defeitos ilustrada na figura a seguir. Entre os defeitos relacionados à lâmpada, 87% das ocorrências 

apontam problemas de “lâmpada apagada”. 

Figura 25 – Distribuição dos defeitos do parque de IP em Aracaju 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Aracaju - Sistema de Gestão para Iluminação Pública.  

Quando algum problema é identificado no parque de Iluminação Pública o acionamento se dá por 

meio dos seguintes canais de comunicação: 

• Identificação por equipe própria da empresa responsável (por meio de rondas de 

manutenção); 

• Solicitações provenientes da população (chamados) por meio dos canais de atendimento: 

o Telegram; 

o Site; 

o Call Center; e 

o Facebook. 

A figura a seguir ilustra a distribuição das ordens de serviço por canal de atendimento. Observa-

se predominância do Call Center como canal mais utilizado para registro de ocorrências pelos 

munícipes, apresentando maior incidência de geração de ordens de serviço do que as rondas 

próprias da empresa responsável pela manutenção do parque de IP, o que pode ser justificado de 

acordo com a periodicidade definida para a ronda. 

0%1%2%
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Figura 26 - Distribuição das ordens de serviço de manutenção por canal de atendimento 

 

O tempo médio de atendimento dos chamados em Aracaju é de, aproximadamente, 2 dias e 13 

horas. O bairro com o maior tempo médio de atendimento é o Santa Maria (5 dias), o que pode 

ser justificado pelo maior distanciamento em relação ao centro da cidade. 

Conforme figura apresentada a seguir, observa-se que as regiões com maior potência instalada de 

IP são aquelas que mais demandam serviços de operação e manutenção. No entanto, é possível 

notar regiões com comportamento atípico, como os bairros Farolândia e Jardins, que apresentam 

quantidade de chamados inferior ao volume de ocorrências observado para bairros com potência 

instalada semelhante. 

Figura 27 - Incidência de chamados e potência de IP instalada por bairro 
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Expansão da Rede de IP 

Segundo dados da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB) de Aracaju, entre janeiro 

de 2016 e abril de 2019 foram instalados 6.748 novos pontos de iluminação pública na cidade, o 

que representa um crescimento de aproximadamente 13% no período.  A figura a seguir apresenta 

a quantidade de novos pontos de IP instalados por ano. Ressalta-se que para o ano de 2019 o 

número apresentado é para o período de janeiro a abril. 

Figura 28 – Histórico de expansão de novos pontos de IP em Aracaju 

 

Após análise do histórico de expansão de pontos de IP é possível observar que existe uma queda 

na quantidade de novas instalações nos últimos anos. Conforme pode ser observado na tabela a 

seguir, segundo os dados da EMURB, o crescimento percentual em relação ao último ano caiu de 

5,9%, em 2016, para 2,4% em 2018. Este comportamento indica que existe uma tendência de 

estabilização da quantidade de novos pontos de IP em Aracaju. 

Tabela 20 - Evolução da quantidade de pontos de IP em Aracaju nos últimos anos 

Ano Nº de pontos de IP Crescimento em relação ao último ano 

2015 51.987 - 

2016 55.059 5,9% 

2017 57.292 4,1% 

2018 58.672 2,4% 

 

Segundo informações recentes, fornecidas pela prefeitura, ainda em 2019 existe a previsão de 

instalação de até 220 novos pontos. Considerando estes números, é possível projetar para 2019 a 

instalação total de 283 novos pontos de IP, o que representaria um crescimento do parque em 

aproximadamente 0,5% em relação ao último ano, conforme apresentado na figura a seguir. 

3.072 

2.233 

1.380 

63 
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Figura 29 – Gráfico com projeção do crescimento do parque de IP em 2019 

 

O crescimento populacional é um dos direcionadores com maior impacto para o crescimento do 

número de pontos de IP em um município. Segundo dados do IBGE, estima-se que a população de 

Aracaju tenha crescido em mais de 70 mil pessoas desde o último censo realizado em 2010. Este 

número representaria uma taxa de crescimento anual composta de aproximadamente 1,6%. 

O histórico de expansão dos pontos de IP no município de Aracaju e a evolução populacional nos 

últimos anos apresentam comportamentos diferentes. Conforme pode ser observado na figura a 

seguir, devido ao descolamento observado entre a taxa de crescimento da população e a taxa de 

crescimento do parque de iluminação pública, entende-se que período entre 2016 e 2018 

apresenta uma evolução incomum, que pode estar relacionada à demanda reprimida, no que se 

refere à instalação de novos pontos de IP. 

Figura 30 - Gráfico comparativo crescimento populacional e crescimento do parque de IP 

 

Desta forma, entende-se como o crescimento esperado de um parque padronizado os percentuais 

observados para o ano de 2019 (crescimento projetado do parque de IP de aproximadamente 

0,5% e projeção de crescimento populacional de 1,6%). Preliminarmente, para realização do 

estudo de pré-viabilidade está sendo considerada uma expansão anual de 600 pontos de IP 

durante o período da PPP. 



33 

 

Em relação à demanda reprimida, conforme informações atualizadas da Prefeitura, são 

observados atualmente os seguintes quantitativos de pontos de demanda reprimida por bairro: 

 

Tabela 21 - Demanda reprimida por bairro. Fonte: Prefeitura de Aracaju. 

ITEM BAIRRO Nº DE PONTOS 

1 Atalaia 20 

2 Farolândia 14 

3 Grageru 01 

4 Inácio Barbosa 04 

5 Jabotiana 03 

6 Jardins 48 

7 Lamarão 04 

8 Matadouro 01 

9 Santa Maria 41 

10 Soledade 08 

11 Zona de Expansão 56 

 TOTAL 200 

 

 

Modernização da Rede de IP 

Atualmente encontra-se com status em andamento o edital EMURB-PP02003/2019, processo 

número 068/2019 para a ata de registro de preços para serviços de melhoria e expansão do 

parque de iluminação pública da cidade de Aracaju, cujo objeto é a execução da melhoria e 

expansão do parque de iluminação pública da cidade.  

No escopo desta contratação está previsto a aquisição de lâmpadas de LED, bem como outros 

componentes para infraestrutura como braços, além de todo o serviço operacional para melhoria 

e modernização do parque. 

Quanto à implantação de LED, na planilha de custos do edital está prevista a instalação de 2.476 

luminárias com esta tecnologia, a um custo de aproximadamente R$ 2,5 milhões, conforme tabela 

abaixo. 
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Tabela 22 - Aquisição luminárias LED: processo 068/2019 

# Descrição Quant. R$ Unitário R$ Total 

3.1 

Luminária em LED  para iluminação 
pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em 
alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, 
IK09, Temp. cor 5000k, IRC ≥ 70%, v. útil 
50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos 

96 542,43 52.073,28 

3.2 

Luminária em LED  para iluminação 
pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em 
alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, 
IK09, Temp. cor 5000k, IRC ≥ 70%, v. útil 
50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos 

1.082 786,78 851.295,96 

3.3 

Luminária em LED  para iluminação 
pública,80W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em 
alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, 
IK09, Temp. cor 5000k, IRC ≥ 70%, v. útil 
50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos 

846 1.124,24 951.107,04 

3.4 

Luminária em LED  para iluminação 
pública,120W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo 
em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, 
IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC ≥ 70%, v. útil 
50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos 

377 1.387,65 523.144,05 

3.5 

Luminária em LED  para iluminação 
pública,150W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo 
em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, 
IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC ≥ 70%, v. útil 
50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos 

75 1.706,04 127.953,00 

 

Além desta aquisição recente pela EMURB, também foi realizado no passado o pregão 024/2015 

para substituição do sistema de iluminação da Avenida Beira Mar cujo objetivo era providenciar a 

troca de 724 pontos de iluminação de vapor de sódio pela tecnologia LED. A implantação destes 

pontos em LED ocorreu em setembro de 2015, conforme informado pela equipe da EMURB. 

Considerando o prazo já decorrido desde esta contratação, e adicionando o período para 

estruturação da PPP de IP no município a partir deste Projeto, a recomendação inicial seria de 

prever a substituição destes pontos de IP pela Concessionária durante o período da concessão, 

mas não obrigatoriamente ocorrendo nos anos inicias pois as luminárias LED ainda estarão dentro 

da vida útil prevista. 
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Despesas com Serviços de IP 

Energia Elétrica 

A energia elétrica representa a principal despesa para Iluminação Pública. A tarifa de energia 

aplicada à IP no município de Aracaju é a tarifa B4a, modalidade em que o poder público é 

responsável pelo ativo de iluminação pública, e é formada por duas componentes principais:  

 

• TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição): reflete os custos de 

distribuição de energia. Essa tarifa é ajustada por cálculos que envolvem a análise do Fator 

X de cada contrato, avaliando a produtividade, qualidade e eficiência operacional da 

distribuidora, e é definida pela ANEEL; 

• TE (Tarifa de Energia): representa a parcela que envolve os custos de produção, 

comercialização e transmissão de energia até a chegada na rede da distribuidora, além dos 

encargos do setor. A partir de janeiro de 2015, as bandeiras tarifárias foram 

implementadas à TE, de modo a incrementar a tarifa convencional para repassar os custos 

de produção de energia nos momentos de crise energética e necessidade de acionamento 

de usinas termelétricas. As bandeiras tarifárias podem ser classificadas em Verde (sem 

adicional), Amarela, Vermelha Patamar 1 ou Vermelha Patamar 2. Os valores da TE, 

bandeiras tarifárias e a incidência das mesmas é determinada pela ANEEL. 

 

A figura a seguir contempla a evolução da tarifa de energia elétrica para Iluminação Pública 

praticada na região Nordeste no período de junho de 2013 a março de 2018 com base em dados 

da ANEEL. 

 

Figura 31 - Média da tarifa de energia elétrica para IP na região Nordeste 

 

Fonte: http://www.aneel.gov.br/dados/tarifas 
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A tarifa de energia elétrica para o parque de IP praticada pela distribuidora Energisa Sergipe – 

Distribuidora de Energia S/A no Município de Aracaju é apresentada na tabela a seguir (mês de 

referência: julho de 2019). 

Tabela 23 – Tarifa de energia elétrica de IP praticada em Aracaju 

Tarifa B4a 

Valor Base (TUSD + TE)11 R$ 0,29190 / kWh 

PIS11 1,08% 

COFINS11 5,00% 

ICMS11 Isento 

Tarifa de energia aplicada a IP em Aracaju R$ 0,30965 /kWh 

 

Apresentamos a seguir o histórico de despesas relativas à Energia Elétrica da Iluminação Pública 

no Município de Aracaju, conforme informações12 obtidas junto à distribuidora Energisa. 

Inicialmente são apresentados os custos relativos à Energia Elétrica consumida pelo Parque de IP 

acumulados anualmente e, em seguida, os valores de faturamento mensal no período 

janeiro/2015 a junho/2019.  

 
11 Fonte: Energisa (https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/impostos-outros-
encargos.aspx) 
12 Também foram analisadas as informações de despesas relativas a Energia Elétrica fornecidas pela Prefeitura de 
Aracaju (EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização), para o período de janeiro/2015 a abril/2019. Foi 
observada uma diferença mínima de 0,49% no somatório dos valores de fatura de energia fornecidos pela prefeitura 
em relação aos dados fornecidos pela Distribuidora acumulados para o período de janeiro/2015 a dezembro/2018. 

https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/impostos-outros-encargos.aspx
https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/impostos-outros-encargos.aspx
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Figura 32 - Custo anual com energia elétrica para IP, de 2015 a 2018, em milhões de reais (R$ MM) 

 

Fonte: Energisa e Prefeitura de Aracaju.  

 

Figura 33 - Custo mensal com energia elétrica, de janeiro de 2015 a junho de 2019, em milhões de reais (R$ MM) 

 

 

 

A figura a seguir contempla os valores de faturamento mensal no período de janeiro/2017 a 

dezembro/2018, incluindo a indicação da bandeira tarifária aplicada em cada período, o que 

permite analisar o impacto da bandeira adotada em determinado período na despesa de energia 

elétrica. 
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Figura 34 - Custo mensal com energia elétrica para IP em milhões de reais (R$ MM) 

 

Legenda Bandeira:  

 
 
 

Custos Operacionais e de Expansão 

 

Os custos operacionais do parque de Iluminação Pública do Município de Aracaju, ou seja, as 

despesas atinentes às atividades de manutenção e operação do parque de IP, estão vinculadas ao 

Contrato nº 99.029/2015-SE de Serviços Contínuos de Gestão e Manutenção em toda Rede 

(Sistema) de Iluminação Pública da Cidade de Aracaju/SE celebrado entre a EMURB - Empresa 

Municipal de Obras e Urbanização e a empresa Trajeto Engenharia e Comércio Eireli, aditivado em 

outubro de 2018 com vigência prorrogada para outubro de 2019. Adicionalmente, entende-se que 

estão incluídos nestes custos, além dos serviços de manutenção e operação, os custos atinentes 

aos serviços de expansão do parque de IP para o Município de Aracaju, conforme definições 

apresentadas na cláusula da Fundamentação Legal constante do Termo de Referência anexo ao 

referido Contrato. Conforme informações atualizadas da Prefeitura, a referida empresa é 

responsável pela instalação de braços, luminárias, lâmpadas e relés atinentes à expansão, ao passo 

que os serviços de posteamento e rede de distribuição de energia, de responsabilidade da 

Prefeitura, são atualmente contratados junto à distribuidora Energisa. 

Os gráficos apresentados a seguir representam a evolução anual e mensal dos valores 

desembolsados no período de 2016 a 2018 com o referido contrato, que caracterizam os custos 

efetivados com a operação, manutenção e expansão13 do Parque de IP, conforme informações 

 
13 Em relação à expansão, os valores contemplam essencialmente custos com braços, luminárias, lâmpadas e relés, 
conforme informações atualizadas da Prefeitura de Aracaju. 
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fornecidas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEMINFRA do Município de Aracaju por 

meio da EMURB. 

 

Figura 35 - Custo anual com operação/manutenção e expansão14, de 2016 a 2018, em milhões de reais (R$ MM) 

 

Figura 36  - Custo mensal com operação/manutenção e expansão, de 2016 a 2018 

 

Os gastos mensais com operação/manutenção e expansão do parque apresentam pouca 

variabilidade ao longo do ano, de modo que a variação anual se justifica, possivelmente, pelo 

reajuste anual do valor contrato, onde contratos deste tipo usualmente seguem o índice IPCA. 

A partir das informações obtidas sobre as despesas no parque de IP de Aracaju, não foi verificado 

investimento federal ou estadual nos ativos objetos dos estudos da PPP. 

 

 
14 Em relação à expansão, os valores contemplam custos com instalação de braços, luminárias, lâmpadas e relés, 
conforme informações atualizadas da Prefeitura de Aracaju. 
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Custos com Arrecadação 

 

A distribuidora de energia elétrica atuante no Município de Aracaju, Energisa Sergipe – 

Distribuidora de Energia S/A, além de exercer o papel de fornecimento de energia elétrica para o 

parque de Iluminação Pública do município, também é responsável pela arrecadação da 

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COCIP) e repasse ao Município. 

Conforme Cláusula 4 do Contrato vigente de Arrecadação da COCIP celebrado entre o Município 

de Aracaju e a Energisa, o município é responsável por pagar mensalmente à distribuidora o valor 

de R$ 0,16 por cada operação realizada (conta de energia/nota fiscal emitida aos consumidores 

de energia elétrica no município), referente aos serviços de cobrança da COCIP. 

Esta taxa de administração de R$ 0,16 é atualizada anualmente pelo IGP-M conforme previsão 

contratual. Considerando o reajuste do IGP-M de 31% entre janeiro/2014 e janeiro/2019, o valor 

atualizado é de R$ 0,21 por operação. 

Apresenta-se a seguir o custo anual com arrecadação da COCIP de 2017 a 2018, conforme 

informações fornecidas pela Prefeitura de Aracaju, que representam menos de 1,0% do valor 

anual arrecadado via COCIP: 

 

Figura 37 - Custo anual com arrecadação COCIP, de 2017 a 2018. 

 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 
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Os valores mensais apresentados pela Prefeitura de Aracaju relativos aos custos com arrecadação 

da COCIP são apresentados na figura a seguir. Observa-se média mensal de aproximadamente R$ 

20 mil no período. 

Figura 38 - Custo mensal com arrecadação COCIP, de 2016 a 2018 

 

Fonte: Prefeitura de Aracaju 

 

A tabela a seguir apresenta valores de percentual de taxa de arrecadação praticados em outros 

municípios, para fins de comparação com o modelo adotado em Aracaju, que se apresenta como 

um modelo benéfico financeiramente para o Município. 

Tabela 24 - % da Taxa de Arrecadação 

Município Taxa 

Aracaju <1,0% 

Contagem 1,0% 

Cuiabá 1,0% 

Belo Horizonte 2,0% 

Belém 2,0% 

Teresina 3,0% 

Porto Alegre 3,2% 

Petrolina 5,0% 
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Desvinculação 

 

Conforme dados de Desvinculação de Receita Municipal (DREM) fornecidos pela Prefeitura de 

Aracaju, apresentamos a seguir o histórico de valores de desvinculação da COCIP praticados no 

período de 2017 a 2018. Não foram observados valores de desvinculação da COCIP para os 

exercícios de 2014 a 2016. 

Tabela 25 - Desvinculação de Receita Municipal (DREM) da COCIP 

Ano 
Desvinculação de Receita Municipal 

(DREM) 
COCIP no ano % DREM / COCIP 

2017 
R$ 7.995.895 
(Agosto: R$ 5,98 MM e Novembro: R$ 2,01 MM) 

R$ 26,9 MM 30% 

2018 R$ 700.000 (agosto) R$ 27,9 MM 2,5% 

 

Figura 39 - Desvinculação de Receita Municipal (DREM) da COCIP 

 

Para o ano de 2019, foi informado pela Prefeitura de Aracaju que existe a previsão de 

desvinculação da COCIP para o 2º semestre, mas ainda sem um valor definido. O indicativo 

preliminar é que a DREM em 2019 deve ser de no máximo R$ 1 milhão. 

 

Arrecadação COCIP  

A Lei Municipal n° 4.453 de 31 de outubro de 2013 dispõe sobre a Contribuição para o Custeio do 

Serviço de Iluminação Pública (COCIP) no Município de Aracaju. A referida lei prevê, em seu artigo 

4°, que a COCIP deve ser cobrada mensalmente sobre os usuários da rede de energia elétrica da 

concessionária local e estabelece o valor da COCIP para cada usuário em função de: 

R$ 8,0 MM

R$ 0,7 MM

2017 2018
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• Faixa de Consumo – intervalo em que se encontra o consumo medido de energia elétrica 

(kWh) constante da fatura emitida pela concessionária local; 

• Classe de Iluminação (residencial, comercial, industrial, etc.).  

A tabela a seguir contempla os valores da COCIP atualizados para o exercício de 2019 de acordo 

com a Portaria Nº 06/2018 da Secretaria Municipal da Fazenda constante do Diário Oficial nº 4042 

do Município de Aracaju publicado em 26 de novembro de 2018. 

Tabela 26 - Taxa COCIP por Classe Consumidora e Faixa de Consumo 

Classe Consumidor Faixa de Consumo (kWh) Valor da COCIP 2019 (R$) 

Residencial Baixa Renda Todas Isento 

Residencial ≤ 150 Isento 

Residencial 151 - 200 4,24 

Residencial 201 - 250 5,3 

Residencial 251 - 300 6,36 

Residencial 301 - 350 8,49 

Residencial 351 - 400 12,73 

Residencial 401 - 450 16,98 

Residencial 451 - 500 21,22 

Residencial 501 - 600 42,45 

Residencial 601 - 700 53,05 

Residencial 701 - 800 63,66 

Residencial 801 - 900 74,28 

Residencial 901 - 1100 84,88 

Residencial 1101 - 1500 95,5 

Residencial > 1501 148,56 

Rural Todas Isento 

Industrial ≤ 150 Isento 

Industrial 151 - 200 6,36 

Industrial 201 - 250 10,61 

Industrial 251 - 300 14,85 

Industrial 301 - 350 21,22 

Industrial 351 - 400 27,59 

Industrial 401 - 450 33,96 

Industrial 451 - 500 38,2 

Industrial 501 - 600 42,45 

Industrial 601 - 700 53,05 

Industrial 701 - 800 63,66 



44 

 

Classe Consumidor Faixa de Consumo (kWh) Valor da COCIP 2019 (R$) 

Industrial 801 - 900 84,88 

Industrial 901 - 1100 106,11 

Industrial 1101 - 1500 127,33 

Industrial > 1501 212,22 

Comercial ≤ 150 Isento 

Comercial 151 - 200 6,36 

Comercial 201 - 250 10,61 

Comercial 251 - 300 14,85 

Comercial 301 - 350 21,22 

Comercial 351 - 400 27,59 

Comercial 401 - 450 33,96 

Comercial 451 - 500 38,2 

Comercial 501 - 600 42,45 

Comercial 601 - 700 53,05 

Comercial 701 - 800 63,66 

Comercial 801 - 900 84,88 

Comercial 901 - 1100 106,11 

Comercial 1101 - 1500 127,33 

Comercial > 1501 212,22 

Grupo A/H ≤ 1000 63,66 

Grupo A/H 1001 - 5000 106,11 

Grupo A/H 5001 - 10000 169,77 

Grupo A/H 10001 - 20000 212,22 

Grupo A/H 20001 - 30000 254,67 

Grupo A/H 30001 - 40000 318,33 

Grupo A/H 40001 - 50000 424,44 

Grupo A/H 50001 - 60000 530,54 

Grupo A/H 60001 - 70000 636,65 

Grupo A/H 70001 - 80000 742,76 

Grupo A/H 80001 - 90000 848,87 

Grupo A/H 90001 - 100000 954,98 

Grupo A/H > 100000 1.061,09 

Serviço Público Todas 254,67 

Serviço Público Federal Todas 254,67 

Serviço Público Estadual Todas 254,67 

Serviço Público Municipal Todas Isento 
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 Fonte: Prefeitura Municipal de Aracaju – Secretaria Municipal da Fazenda – Portaria Nº 06/2018  

Entre os municípios brasileiros, pode-se identificar uma diversidade de modelos de arrecadação 

voltados para a Iluminação Pública. O modelo de arrecadação adotado para o município de Aracaju 

é semelhante ao modelo dos municípios de Mauá, Niterói e São Paulo, para os quais são definidos 

valores fixos para cada exercício, passando apenas por um reajuste anual conforme o índice 

definido pelo município, sendo o IPCA no caso de Aracaju.  

Tabela 27 - Modelo de Arrecadação por Município 

Município Tipo de arrecadação 

Aracaju Tarifa Fixa 

Mauá Tarifa Fixa 

Niterói Tarifa Fixa 

São Paulo Tarifa Fixa 

Belém Percentual da TCIP15 

Belo Horizonte Percentual da TCIP 

Contagem Percentual da TCIP 

Cuiabá Percentual da TCIP 

Maceió Percentual da TCIP 

Petrolina Percentual da TCIP 

Salvador Percentual da TCIP 

Uberlândia Percentual da TCIP 

Camaçari Percentual da fatura de energia elétrica 

Feira de Santana Percentual da fatura de energia elétrica 

Teresina Percentual da fatura de energia elétrica 

Fonte: Benchmarking Accenture 

No que tange às faixas de isenção do pagamento da Contribuição para o Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública no Munícipio de Aracaju, observa-se a isenção do pagamento da taxa COCIP a 

diversas classes consumidoras:  

• Residencial baixa renda; 

• Residencial com consumo até 150 kWh por mês; 

• Comercial com consumo até 150 kWh por mês; 

• Industrial com consumo até 150 kWh por mês; 

• Rural; 

• Serviço Público Municipal. 

 
15 A TCIP é calculada por 1.000 vezes a tarifa de energia para iluminação pública (b4a). 
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A partir da análise comparativa realizada entre as faixas de isenção adotadas nos modelos de 

arrecadação da COCIP, identifica-se que a faixa de isenção em Aracaju apresenta maior  

abrangência do que as faixas de isenção aplicadas nos demais municípios, conforme apresentado 

na tabela a seguir, o que pode impactar diretamente no valor arrecadado. 

Tabela 28 - Consumidores isentos de arrecadação da CIP/COSIP 

Município Isenção Arrecadação CIP/COSIP 

Mauá Consumidores classificados como "tarifa social de baixa 
renda" conforme critérios da ANEEL16 São Paulo 

Niterói Consumidor Residencial até 30 kWh 

Contagem Todas as classes de consumidor até 30 kWh 

Teresina Todas as classes de consumidor até 30 kWh 

Uberlândia Todas as classes de consumidor até 50 kWh 

Maceió 
Consumidor Residencial até 60 kWh 
Consumidor Rural 

Camaçari 
Consumidores classificados como "tarifa social de baixa 
renda" conforme critérios da ANEEL1 
Consumidor Residencial até 50 kWh 

Feira de Santana 

Consumidores classificados como "tarifa social de baixa 
renda" conforme critérios da ANEEL1 
Todas as classes de consumidor até 30 kWh 
Consumidor Industrial até 50 kWh 

Salvador Consumidor Residencial até 60 kWh 

Belém Consumidor Residencial BT até 80 kWh 

Cuiabá 
Consumidor Residencial até 70 kWh 
Consumidor Rural 

Belo Horizonte Consumidor Residencial até 100 kWh 

Petrolina 

Consumidores classificados como "tarifa social de baixa 
renda" conforme critérios da ANEEL1 
Consumidor Residencial até 100 kWh 
Consumidor Rural até 1.000 kWh 

 
16 Conforme definido pela ANEEL, os critérios para classificação dos consumidores como “tarifa social de baixa renda” 
são: 

• Consumo médio inferior a 220 kWh; 

• Renda mensal per capita da família de, no máximo, meio salário mínimo; 

• Participar em um dos programas: Auxílio-Gás, Bolsa Escola ou Bolsa Alimentação. 



47 

 

Município Isenção Arrecadação CIP/COSIP 

Aracaju 

Consumidores classificados como "tarifa social de baixa 
renda" conforme critérios da ANEEL1 
Consumidor Rural 
Consumidor Residencial até 150 kWh 
Consumidor Industrial até 150 kWh 
Consumidor Comercial até 150 kWh 

Fonte: Benchmarking Accenture 

Por outro lado, o valor da COCIP cobrado no Município de Aracaju aumenta para grandes 

consumidores (faixas de consumo elevadas) em proporção superior aos valores observados para 

os municípios com mesmo modelo de arrecadação. Como exemplo, a tabela a seguir contempla 

um resumo comparativo entre as tarifas de COCIP cobradas para as classes de consumidores 

residenciais e comerciais. Pode-se notar que as tarifas de COCIP cobradas para as faixas de 

consumo de energia superiores para o município de Aracaju superam em mais de 100% a tarifa 

cobrada por outros municípios com mesmo modelo de arrecadação. 

Tabela 29 - Comparativo de taxas por faixa de consumo17 

Município 
Residencial 

(151 a 200 kWh) 
Residencial 

(701 a 800 kWh) 
Comercial 

(151 a 200 kWh) 
Comercial 

(701 a 800 kWh) 

Mauá R$ 10,12 R$ 10,12 R$ 24,15 R$ 24,15 

Niterói R$ 6,21 R$ 31,06 R$ 15,52 R$ 46,61 

São Paulo R$ 9,51 R$ 9,51 R$ 29,96 R$ 29,96 

Aracaju R$ 4,24 R$ 63,66 R$ 6,36 R$ 63,66 

Fonte: Benchmarking Accenture 

Apresentamos a seguir o histórico de arrecadação anual da COCIP em Aracaju, de acordo com as 

informações18 encaminhadas pela distribuidora de energia no município (Energisa Sergipe – 

Distribuidora de Energia S/A). 

 
17 Valores de 2019. 
18 Também foram analisadas as informações de arrecadação fornecidas pela Prefeitura de Aracaju, para o período de 
janeiro/2016 a dezembro/2018. Foi observada defasagem de 1 mês entre os dados da distribuidora e da prefeitura 
(por motivo de repasse pela distribuidora no mês subsequente ao da arrecadação). Corrigindo-se o efeito da 
defasagem, os valores anuais fornecidos pela prefeitura convergiram para os valores informados pela Distribuidora. 
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Figura 40 - Arrecadação anual COCIP, de 2015 a 2018, em milhões de reais (R$ MM) 

 

Fonte: Distribuidora de energia do município de Aracaju (Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S/A) 

Conforme apresentado na figura acima, entre 2015 e 2018 o valor arrecadado com a COCIP em 

Aracaju aumentou 19%, passando de R$ 23,3 milhões para R$ 27,9 milhões.  

Uma vez que o valor da tarifa COCIP é fixo para determinada classe consumidora e faixa de 

consumo e, ainda, que a atualização do valor da tarifa entra em vigor anualmente no mês de 

janeiro, sendo reajustado por índice publicado pelo município19, os dois fatores que podem 

representar, de modo geral, impacto na arrecadação da COCIP são: 

• a variação no consumo (mudança de faixa de consumo pelo usuário); e 

• o reajuste anual do valor da COCIP.  

O histórico dos reajustes publicados anualmente pela Prefeitura Municipal de Aracaju indica 

consonância com o histórico de evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA). A partir da análise da evolução da arrecadação da COCIP ano a ano, observa-se variação 

em linha com o IPCA, conforme observado na tabela a seguir. 

 

Tabela 30 – Evolução anual da arrecadação COCIP 

 
19 Usualmente o índice de reajuste é publicado entre os meses de outubro e novembro pelo Município. 

 

R$ 23,3 MM

R$ 25,8 MM
R$ 26,9 MM

R$ 27,9 MM

2015 2016 2017 2018

+19% 
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Ano 
Arrecadação 

anual (COCIP) 20 

Variação da 
arrecadação no 

período 

Índice IPCA 
acumulado no 
período (%)21 

Variação do consumo de 
energia (kWh) no 

Município no período22 

2015 R$ 23,3 MM - - - 

2016 R$ 25,8 MM 10,5% 10,5% -1,3% 

2017 R$ 26,9 MM 4,3% 7,0% -3,9% 

2018 R$ 27,9 MM 3,5% 2,8% 1,3% 

 

A segmentação mensal dos valores que compõem a arrecadação anual, conforme dados enviados 

pela Energisa, é apresentada na figura a seguir, contemplando dados de janeiro/2015 a 

junho/2019. 

Figura 41 - Arrecadação mensal COCIP, de janeiro de 2015 a junho de 2019, em milhões de reais (R$ MM) 

 

Fonte: Distribuidora de energia do município de Aracaju (Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S/A) 

Observa-se comportamento semelhante de variação mensal ao longo dos anos: picos de 

arrecadação durante, aproximadamente, os meses de março a maio, e vales nos períodos de julho 

a outubro. Anualmente, no entanto, estes efeitos se anulam, uma vez que os valores totais de 

arrecadação anual demonstram ter sido impactados essencialmente pelo reajuste anual da COCIP.  

 
20 Fonte: Distribuidora de energia do município de Aracaju (Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S/A). 
21 IPCA acumulado nos últimos 12 meses até o mês de novembro do ano anterior (mês em que usualmente é publicado 
o índice de reajuste da COCIP pela Prefeitura). Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, 
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor, extraídos do sítio 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores 
/precos/inpc_ipca/defaultseriesHist.shtm 
22 Valor considerando o consumo (kWh) de todos os consumidores de energia elétrica no Município de Aracaju 
(residencial, comercial, industrial, etc.) conforme informado pela Distribuidora de energia do município de Aracaju 
(Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S/A). 

R$ 0,0 MM

R$ 0,5 MM

R$ 1,0 MM

R$ 1,5 MM

R$ 2,0 MM

R$ 2,5 MM

R$ 3,0 MM

R$ 3,5 MM
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A partir da análise da distribuição do consumo de energia (kWh) e o valor arrecadado para a COCIP 

em 2018, podemos identificar que a arrecadação está concentrada nas classes de consumidores 

residencial e comercial (91% da arrecadação e 81% do consumo). 

Figura 42 – Distribuição da Arrecadação COCIP (R$) e do Consumo Energia Elétrica (kWh) em Aracaju em 2018 

 
 

A seguir, é apresentada análise da distribuição dos principais consumidores (residencial e 

comercial) por faixa de consumo para o ano de 2018 e as respectivas contribuições na arrecadação 

da COCIP. Apenas com a ressalva de que as informações contidas na base de dados da COCIP 

enviada, não contemplavam detalhamento de consumidores não contribuintes, como, por 

exemplo, residenciais de até 150 kWh. 
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Figura 43 – Distribuição da Arrecadação COCIP (R$) e do Consumo Energia Elétrica (kWh) em Aracaju em 2018, por 
faixa de consumidor, entre residenciais e comerciais23 

 

 

Observa-se que os grandes consumidores (acima de 1.500 kWh), que representam 45% do 

consumo total de energia dos consumidores contribuintes, representam aproximadamente 1/3 

(um terço) da arrecadação total da COCIP. Por outro lado, os consumidores na faixa de 500 a 1.000 

kWh, que representam apenas 13% do consumo de energia, representam os mesmos 1/3 (um 

terço), aproximadamente, da arrecadação da COCIP. 

Tendo em vista que a evolução anual dos valores de arrecadação da COCIP apresenta relação 

direta com o histórico de evolução do IPCA e, consequentemente, com o percentual de reajuste 

aplicado anualmente sobre a COCIP, projeta-se para 2019 receita equivalente ao valor arrecadado 

em 2018, somado ao reajuste publicado para o período (4,28%), conforme Portaria Nº 06/2018 

da Secretaria Municipal da Fazenda constante do Diário Oficial nº 4042 do Município de Aracaju 

publicado em 26 de novembro de 2018. Tem-se, portanto, como projeção preliminar: 

 
23 Os consumidores de Aracaju com consumo abaixo de 150 kWh são isentos da COCIP, de modo que a base de dados 
enviada não contemplava os consumidores isentos. Os valores de contribuição diferentes de zero observados entre 
os dados disponibilizados para os consumidores abaixo de 150 kWh indicam possíveis ajustes nas faturas de energia 
referentes a outros meses (valores retroativos) e não representam impacto à análise, conforme percentuais 
ilustrados. 
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Tabela 31 – Evolução anual da arrecadação COCIP 

Ano 
Arrecadação anual 

(COCIP) 
Variação da arrecadação no 

período 

IPCA acumulado / índice de 
reajuste da COCIP aplicado 

no período (%)24 

2015 R$ 23,3 MM - - 

2016 R$ 25,8 MM 10,5% 10,5% 

2017 R$ 26,9 MM 4,3% 7,0% 

2018 R$ 27,9 MM 3,5% 2,8% 

2019 R$ 29,0 MM25 4,3% 4,3% 

 

Figura 44 - Arrecadação anual COCIP, com valor projetado para 2019, em milhões de reais (R$ MM) 

 

O valor de arrecadação da COCIP projetado para 2019 na análise apresentada acima e considerado 

na modelagem preliminar apresentada ao final deste relatório foi obtido com base nas premissas 

detalhadas anteriormente e nos valores de arrecadação fornecidos pela distribuidora de energia. 

No entanto, tendo em vista informações atualizadas encaminhadas pela Secretaria da Fazenda do 

Município de Aracaju, tem-se projeção de arrecadação da COCIP para o ano de 2019 atualizada 

para o valor de R$ 31,9 MM. Este novo valor, portanto, representa a receita anual do município 

atinente à Contribuição da Iluminação Pública a ser considerada nos estudos da modelagem 

econômico-financeira final da PPP de IP de  Aracaju. 

 

 
24 Para o exercício de 2019, considera-se o índice de reajuste da COCIP conforme Portaria Nº 06/2018 da Secretaria 
Municipal da Fazenda. 
25 Valor projetado preliminarmente com base na premissa de aplicação do índice de reajuste da COCIP vigente para 
2019 sobre a arrecadação observada para 2018, conforme detalhado neste relatório. 

R$ 23,3 MM

R$ 25,8 MM
R$ 26,9 MM

R$ 27,9 MM
R$ 29,0 MM

2015 2016 2017 2018 2019
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Análise comparativa Arrecadação COCIP x Despesas com IP 

A seguir, é apresentada análise comparativa da receita de IP (arrecadação da COCIP) com os custos 

relacionados ao parque de IP para o Município de Aracaju e DREM: 

• Energia Elétrica; 

• Operação e Manutenção; 

• Expansão26; 

• Taxa de Administração da Energisa para arrecadação da COCIP; 

• Desvinculação (DREM). 

A figura a seguir apresenta o resultado da análise comparativa entre os valores de receita e 

despesa apresentados neste relatório para o período de 2016 a 2018. 

Figura 45 - Saldo COCIP 

 

A figura a seguir contempla a segmentação das despesas por percentual em relação ao total 

arrecadado (receita COCIP).27 

 
26 Em relação à expansão, os valores contemplam custos com instalação de braços, luminárias, lâmpadas e relés, 
conforme informações atualizadas da Prefeitura de Aracaju. 
27 Estimativa de percentual de 1% de “Taxa Energisa” para o ano de 2016 (dados não disponibilizados) e considerada 

a premissa de que os custos com expansão estão inseridos nos custos de Operação e Manutenção conforme 

detalhado anteriormente. 

R$ 7,7 MM

-R$ 1,3 MM

R$ 3,9 MM

-R$30.000.000

-R$20.000.000

-R$10.000.000

 R$-

 R$10.000.000

 R$20.000.000

 R$30.000.000

2016 2017 2018

Receita COCIP Despesa Energia Elétrica Taxa Energisa

O&M e Expansão Desvinculação Saldo Anual
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Figura 46 - Segmentação dos gastos da COCIP 

 

Percebe-se que nos últimos anos, a atividade de Iluminação Pública apresentou um saldo positivo 

para o município, exceto para o exercício 2017, em que foi observado percentual atípico de DREM 

(desvinculação), motivo pelo qual o saldo entre receitas e despesas totais relativos a COCIP se 

mostrou levemente negativo. 

Em relação aos custos de Energia Elétrica, observa-se índice de comprometimento de cerca de 

62% (médio no período 2016 a 2018) em relação à receita total (arrecadação COCIP) com um 

crescimento gradativo ao longo do período, o que indica disponibilidade de parcela menor da 

COCIP para as demais despesas relativas a manutenção, operação e expansão. A principal 

justificativa para esta ocorrência é que a COCIP é reajustada anualmente pelo IPCA enquanto que 

o custo de energia para IP (tarifa b4a) vem sofrendo reajustes mais altos, como pode ser visto no 

gráfico abaixo que apresenta o histórico comparativo do IPCA e b4a média no Brasil nos últimos 

anos: 

54% 58%
66%

1%
1%

1%
16%

16%

16%

30%
3%30%

14%
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Figura 47 - Comparativo acumulado IPCA (Fonte: IBGE) e b4a média no Brasil (Fonte: ANEEL 

 

A recomendação para o Município de Aracaju, é a revisão do índice de reajuste anual da COCIP, 

de modo que o reajuste seja calculado não apenas considerando o índice IPCA, conforme 

praticado atualmente, mas uma combinação de dois índices (IPCA e b4a), conforme a 

representatividade das despesas reajustada por cada índice: conta energia pela b4a e demais 

despesas pelo IPCA. 

Comparada com outros municípios analisados, Aracaju é o município que apresenta o maior 

comprometimento da arrecadação com a fatura de energia elétrica, conforme apresentado na 

tabela abaixo. 

Tabela 32 - Comprometimento da arrecadação com a fatura de energia elétrica28 

Municípios 
% Comprometimento da COCIP com 

Energia Elétrica 

Contagem; Mauá; São Paulo; Teresina; 
Uberaba 

30 a 40% 

Belo Horizonte; Uberlândia 45 a 50% 

Aracaju 66% 
Fonte: Benchmarking Accenture 

 

 

 

 
28 Valor de Aracaju com base no histórico de gastos com fatura de energia elétrica e arrecadação de 2016 a 2018. 
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3. Análise Institucional da Operação Atual 

Atualmente, as partes envolvidas na Operação do parque de Iluminação Pública de Aracaju 

consistem em:  

• Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEMINFRA), que tem por competência, conforme 

Lei Complementar nº 119 de 06 de fevereiro de 2013 do Município de Aracaju, prestar 

apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo (Prefeito) do Município 

quanto a, dentre outras atribuições, políticas públicas de infraestrutura municipal; 

• Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), órgão vinculado à SEMINFRA; 

• Energisa (Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S/A), empresa responsável pela 

distribuição de energia no Município de Aracaju; e 

• Empresa Trajeto Engenharia e Comércio Eireli.  

A distribuidora de energia elétrica atuante no Município de Aracaju, Energisa, além de exercer o 

papel de fornecimento de energia elétrica para o parque de Iluminação Pública do município, 

conforme Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica IP celebrado entre Energisa e Município 

de Aracaju em 2017, também é responsável pela arrecadação da Contribuição para o Custeio do 

Serviço de Iluminação Pública (COCIP) e repasse ao Município, conforme Contrato de Arrecadação 

da COCIP celebrado entre as partes também em 2017.  

Conforme Acordo Operativo do Sistema de Iluminação Pública celebrado entre a Energisa e a 

EMURB em 2017, a EMURB é responsável pela execução das atividades de operação, manutenção 

e expansão relacionadas ao sistema de Iluminação Pública de Aracaju. A EMURB é uma empresa 

pública com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia 

administrativa e financeira. Entre as responsabilidades da EMURB, destacam-se: 

• Implantação e recuperação da malha viária e da rede de drenagem; 

• Construção, reforma e ampliação de creches, escolas, postos de saúde e prédios 

administrativos públicos; 

• Implantação e gestão da iluminação pública; 

• Execução dos planos urbanísticos da administração pública; e 

• Fiscalização da malha viária. 

Para este Projeto está sendo construído um Plano de Comunicação que irá contemplar tanto um 

mapeamento de todos os stakeholders envolvidos na estruturação da PPP de IP em Aracaju, como 

a previsão de ações de comunicação necessárias ao longo do Projeto para mitigar qualquer risco 

à implementação da PPP. 

4. Barreiras Regulatórias 

Norma ABNT NBR 5101 
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A ABNT NBR 5101 é o documento que regulamenta a iluminação de vias públicas, estabelecendo 

os requisitos mínimos, de modo a proporcionar segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Os 

principais objetivos da norma são: 

• Redução de acidentes noturnos; 

• Melhoria das condições de vida, principalmente nas comunidades carentes; 

• Auxílio à proteção policial, com ênfase na segurança dos indivíduos e propriedades; 

• Facilidade no fluxo de tráfego; 

• Destaque a edifícios e obras públicas durante à noite; 

• Eficiência energética. 

Um dos principais direcionadores presentes nesta Norma é a classificação das vias para tráfego de 

veículos e de pedestres. Em cada uma dessas classes (veículos e pedestres), a definição varia de 

acordo com a intensidade do tráfego (volume de veículos) e a classificação da via (trânsito rápido, 

arterial, coletora e local). As vias de veículos foram desdobradas em 5 níveis, já as vias de pedestres 

em 4 níveis, conforme tabelas abaixo: 

 

Tabela 33- Classificação via de veículos (Fonte: Norma ABNT NBR 5101:2018) 

Descrição da via Volume de Tráfego 
Classe de 

Iluminação 

Vias de trânsito rápido: vias de alta velocidade de 
tráfego, com separação de pistas, sem cruzamentos 
em nível e com controle de acesso; vias de trânsito 
rápido em geral; Autoestradas 

Volume de tráfego 
intenso 

V1 

Volume de tráfego 
médio 

V2 

Vias arteriais: vias de alta velocidade de tráfego com 
separação de pistas; vias de mão dupla, com 
cruzamentos e travessias de pedestres eventuais em 
pontos bem definidos; vias rurais de mão dupla com 
separação por canteiro ou obstáculo 

Volume de tráfego 
intenso 

V1 

Volume de tráfego 
médio 

V2 

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

Volume de tráfego 
intenso 

V2 

Volume de tráfego 
médio 

V3 

Volume de tráfego leve V4 

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

Volume de tráfego 
médio 

V4 
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Descrição da via Volume de Tráfego 
Classe de 

Iluminação 

Volume de tráfego leve V5 

 

 

Tabela 34 - Classificação via de pedestres (Fonte: Norma ABNT NBR 5101:2018) 

Descrição da via 
Classe de 

Iluminação 

Vias de uso noturno intenso por pedestres (por exemplo, calçadões, 
passeios de zonas comerciais) 

P1 

Vias de grande tráfego noturno de pedestres (por exemplo, passeios 
de avenidas, praças, áreas de lazer) 

P2 

Vias de uso noturno moderado por pedestres (por exemplo, passeios, 
acostamentos) 

P3 

Vias de pouco uso por pedestres (por exemplo, passeios de bairros 
residenciais) 

P4 

 

As classes de iluminação divididas em dois tipos – para veículos (V) e para pedestres (P), 

apresentam valores definidos de requisitos mínimos de iluminância e uniformidade, como 

demonstrado na tabela a seguir. 

 

 

Tabela 35 - Requisitos de Iluminância e Uniformidade (Fonte: Norma ABNT NBR 5101:2018) 

Classe de Iluminação 
Iluminância Média Mínima 

[Emed,min (lux)] 
Fator de Uniformidade Mínimo 

[U = Emín / Emed] 

V1 30 0,4 

V2 20 0,3 

V3 15 0,2 

V4 10 0,2 

V5 5 0,2 

P1 20 0,3 

P2 10 0,25 
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P3 5 0,2 

P4 3 0,2 

 

Acordo Operativo / Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica 

Em atendimento às alterações promovidas pela Resolução Normativa ANEEL nᵒ 414/2010, os 

ativos de iluminação pública foram transferidos das distribuidoras de energia elétrica para os 

municípios. No caso de Aracaju, a transferência se efetivou a partir de janeiro de 2014. 

Complementarmente ao contrato que previu a cessão dos bens atinentes à iluminação pública da 

Energisa para o Município de Aracaju, foram firmados os seguintes contratos: 

• Acordo Operativo: estabelece as condições de segurança que deverão ser obedecidas pelo 

Município e seus prepostos, para efetuar o serviço de manutenção da iluminação pública 

na rede de distribuição da Energisa; 

• Contrato de Fornecimento de Energia para Iluminação Pública: regula as condições gerais 

que serão aplicadas às prestações de serviço de fornecimento de energia elétrica pela 

Energisa ao Município para efeito de iluminação dos logradouros públicos, de forma 

periódica, contínua ou eventual. 

O Acordo Operativo foi assinado na data de 02/04/2017, enquanto que o Contrato de 

Fornecimento foi assinado na data de 20/03/2017 com previsão de vigência inicial de 12 meses, 

prorrogáveis por períodos sucessíveis e de mesma duração. 

Os contratos citados acima foram avaliados em relação às principais questões com impacto direto 

na estruturação da PPP de Iluminação Pública no Município, sob o ponto de vista técnico. Para 

cada ponto avaliado foram propostas ações preliminares para aprimoramento dos contratos 

existentes, com o objetivo de obter uma maior eficiência no relacionamento junto à Energisa. Em 

relação aos temas apresentados na tabela abaixo, os principais objetivos são: 

• Atualização Cadastro de IP 

o Estabelecer um processo periódico junto à Energisa para atualização do cadastro 

de IP sob gestão da distribuidora e, consequentemente, reflexo na fatura de 

energia elétrica para IP. Entre as definições, deve ser previsto um prazo para análise 

pela Energisa do cadastro enviado e eventual diligência ou verificação in loco. 

• Projetos de Expansão e Modernização 

o Otimizar o processo de aprovação da Energisa nas ações de requalificação 

(modernização) e expansão da rede de IP. Principalmente durante o período de 

modernização, para que não haja impacto no cronograma previsto para 

substituição de todos os pontos de IP por LED. 

• Tempo Estimado de Consumo 
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o O tempo estimado de consumo deve seguir os valores regulamentados pela ANEEL, 

sem previsão específica de tempo no contrato, de modo a não ocorrer um 

pagamento adicional pela Prefeitura na eventual atualização do tempo estimado. 

Em relação à medição do consumo pelo sistema de telegestão, por até se tratar de 

uma questão que já está em discussão pela ANEEL junto às distribuidoras, é 

recomendável o contrato já prever diretrizes quanto a este tema, mesmo em 

pontos de IP com consumo estimado atualmente. 

• Dimerização e Medição Consumo 

o Um dos benefícios com a implantação do sistema de telegestão é a possibilidade 

de dimerização da potência da lâmpada, reduzindo o consumo de energia em 

intervalos de horários pré-definidos. Entretanto, para esta ação ter reflexo na 

fatura de energia para pontos de IP com o consumo estimado, o contrato junto à 

distribuidora deve prever mecanismos de revisão da estimativa de consumo e/ou 

utilização das informações do sistema de telegestão para faturamento. 

As diretrizes recomendadas para cada tema devem ser discutidas junto à Prefeitura de Aracaju e, 

posteriormente, em conjunto com a Energisa, de modo a estruturar os contratos (Acordo 

Operativo e Contrato de Fornecimento) com definições que mitiguem possíveis riscos, como 

atraso no período de modernização ou no prazo para atualização do cadastro de IP pela 

distribuidora. 

Tabela 36 - Definições atuais contratos junto à Distribuidora e diretrizes recomendadas 

Tema Definições Vigentes Diretrizes Recomendadas 

Atualização 
Cadastro de IP 

▪ Distribuidora deve ser 
comunicada após execução 
das obras de expansão / 
ampliação. 

▪ Não há prazo para atualizar o 
cadastro. 

▪ Envio mensal do cadastro de IP para 
atualização pela Distribuidora. 

▪ Prazo de 30 dias para a Distribuidora 
avaliar e atualizar as informações no 
sistema para reflexo na fatura de 
energia. 
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Tema Definições Vigentes Diretrizes Recomendadas 

Projetos de 
Expansão e 
Modernização 

▪ Distribuidora aprova toda 
alteração de potência ou tipo 
de lâmpada. 

▪ Distribuidora aprova todos os 
projetos (expansão e 
melhoria). 

▪ Não há prazo previsto no 
contrato. 

▪ Requalificação (modernização) da 
rede de IP com redução da carga 
instalada não necessita de 
aprovação da Distribuidora, sendo a 
mesma informada após a execução 
da intervenção. 

▪ Requalificação (modernização) ou 
expansão da Rede de IP em circuitos 
exclusivos de IP não necessitam de 
aprovação da Distribuidora, desde 
que respeitada a carga limite do 
transformador. 

▪ Projetos de aumento da carga 
instalada em rede de energia 
elétrica da Distribuidora, necessitam 
de aprovação prévia antes da 
execução da intervenção, no prazo 
de 30 dias. 

Consumo 
Estimado 

▪ Consumo estimado a partir de 
11h52min 

▪ Consumo estimado conforme 
regulamentado pela ANEEL (de 
modo a contemplar eventual ajuste 
no tempo estimado). 

▪ Pontos de IP com telegestão podem 
ter o consumo estimado a partir de 
dados do sistema. 

Dimerização e 
Medição 
Consumo 

▪ Há previsão sobre revisão da 
estimativa de consumo no 
caso de instalação de 
equipamentos de controle de 
carga que promovam redução 
da carga. 

▪ Prever aplicação da dimerização em 
pontos de IP, conforme definição da 
Prefeitura. 

▪ A medição do consumo destes 
pontos deve ter como base as 
informações do sistema de 
telegestão instalados no ponto de 
IP. 
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Contrato com Operador Atual 

A empresa Trajeto Engenharia e Comércio Eireli se sagrou vencedora do processo licitatório 

(Concorrência Pública Nº 02/2015) e celebrou em 31/08/2015 o Contrato Nº 99.029/2015-SE 

junto ao Município de Aracaju, para a “Execução de Serviços Contínuos de Gestão e Manutenção 

em Toda a Rede (Sistemas) de Iluminação Pública da Cidade de Aracaju/SE” por 30 meses pelo 

valor de R$ 7.666.712,48. 

 O Contrato está vigente até o momento, tendo sido assinados 4 Termos Aditivos que foram 

prorrogando sua vigência e/ou aditivando o valor do mesmo: 

• O 1º Termo Aditivo celebrado em 01/08/2017 gerou acréscimo de R$ 750.000,00. 

• O 2º Termo Aditivo celebrado em 26/09/2017 prorrogou o Contrato em 12 meses e gerou 

acréscimo de R$ 3.833.356,24.  

• O 3º Termo Aditivo celebrado em 23/07/2018 gerou acréscimo de R$ 743.890,79. 

• O 4º Termo Aditivo celebrado em 01/10/2018 prorrogou sua vigência em 12 meses (até 

outubro/2019) e gerou acréscimo de R$ 4.628.295,94. 

O prazo do presente contrato não deve ultrapassar 60 meses de vigência conforme mencionado 

em parecer da EMURB de 18 de setembro de 2017 (Anexo ao 2º Termo Aditivo do próprio 

Contrato) com alusão ao art. 57, II da Lei 8.666/93, deste modo a vigência máxima do contrato é 

na data de 31/08/2020. 

 

Receita Corrente Líquida 

Conforme definido na Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para 

licitação e contratação de parceria público-privada, a soma das despesas derivadas de PPP’s não 

deve exceder 5% da RCL (Receita Corrente Líquida). 

Para o caso do município de Aracaju, a RCL prevista para o ano de 2019 é de aproximadamente R$ 

1.673 milhões29. Considerando o limite de 5%, Aracaju pode ter contratos de PPP com valores 

anuais somados de até R$ 83,65 milhões, sem considerar as projeções futuras de acréscimo anual 

na RCL. 

Tendo em vista a arrecadação da COCIP próxima a R$ 30 milhões, de modo que o valor da 

contraprestação será inferior a este número, e que o município de Aracaju não tem qualquer 

contrato de PPP vigente, este limite imposto pela Lei 11.079 não apresenta qualquer risco para a 

modelagem da PPP de IP. 

 

 

 
29 Fonte: Relatório da Execução Orçamentária enviado pela Prefeitura de Aracau. 


