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O Brasil conta com 5.570 municípios 
que apresentam características diversas 
de dimensões geográficas, população, 
orçamento público, corpo técnico, 
quantidade de pontos de iluminação 
pública, além de uma gama de 
diferentes necessidades.

Essa realidade também se reflete no 
segmento de serviços de operação e 
manutenção de redes de iluminação 
pública, e atividades correlatas, em 
razão das diferentes estruturas 
institucionais dos municípios e dos 
variados portes das empresas 
prestadoras desses serviços.

gerenciam cerca de um milhão e 
quinhentos mil pontos de iluminação 
pública e geram aproximadamente 1,7 
mil empregos diretos e mais de 3 mil 
empregos indiretos.

Portanto, esses dados revelam que a 
ABRASI é uma associação empresarial 
que tem efetiva participação no 
desenvolvimento socioeconômico do 
país, o que legitima a sua atuação nos 
diversos assuntos que envolvem a 
iluminação pública, serviço essencial 
para os munícipes.

Nesta oportunidade gostaria de 
agradecer e parabenizar a todos os que 
fizeram e fazem parte da ABRASI, e que, 
num esforço coletivo, deram e vêm 
dando suas contribuições para o 
fortalecimento da associação. Por fim, 
gostaria de registrar que, mais do que 
sentir orgulho em dar continuidade à 
missão de consolidar a 
representatividade institucional da 
ABRASI, tenho a consciência de que 
isso implica em mais reponsabilidade 
na missão de torná-la longeva e cada 
vez mais atuante.

Rodson Luiz Lopes

A ausência de uma entidade para 
congregar e representar política e 
institucionalmente as empresas de 
serviços de iluminação pública foi o 
motivo determinante para que, no dia 30 
de junho de 2011 fosse criada a 
Associação Brasileira de Empresas de 
Serviços de Iluminação Urbana - ABRASI, 
com sede na cidade de São Paulo.

Particularmente, tive a oportunidade 
histórica de ser um dos signatários da ata 
de fundação da ABRASI, em conjunto com 
mais nove representantes de empresas. 
Hoje, por ocasião dos seus 10 anos, me 
sinto bastante honrado em presidir a 
ABRASI, exercendo o segundo mandato.

Além do papel estatutário, como uma 
entidade que busca o interesse coletivo do 
segmento representado, apontando 
caminhos para que os empreendedores 
disponham de melhores condições para 
seus trabalhos, a ABRASI, por meio das 
empresas associadas, é responsável por 
uma importante contribuição direta e 
indireta para o fomento dos negócios na 
indústria, no comércio e para a geração de 
emprego e renda relacionados à 
iluminação pública.

As empresas associadas à ABRASI atuam 
em 225 municípios distribuídos em 20 
estados mais o Distrito Federal; 

Abrasi  |  Edição 10 anos 02

Palavra do 
Presidente

A ausência de uma entidade para 
congregar e representar política e 
institucionalmente as empresas de 
serviços de iluminação pública foi o 
motivo determinante para que, no dia 30 
de junho de 2011 fosse criada a 
Associação Brasileira de Empresas de 
Serviços de Iluminação Urbana - ABRASI, 
com sede na cidade de São Paulo.

Particularmente, tive a oportunidade 
histórica de ser um dos signatários da ata 
de fundação da ABRASI, em conjunto com 
mais nove representantes de empresas. 
Hoje, por ocasião dos seus 10 anos, me 
sinto bastante honrado em presidir a 
ABRASI, exercendo o segundo mandato.

Além do papel estatutário, como uma 
entidade que busca o interesse coletivo do 
segmento representado, apontando 
caminhos para que os empreendedores 
disponham de melhores condições para 
seus trabalhos, a ABRASI, por meio das 
empresas associadas, é responsável por 
uma importante contribuição direta e 
indireta para o fomento dos negócios na 
indústria, no comércio e para a geração de 
emprego e renda relacionados à 
iluminação pública.

As empresas associadas à ABRASI atuam 
em 225 municípios distribuídos em 20 
estados mais o Distrito Federal; 

A ABRASI tem efetiva 
participação no 
desenvolvimento 
socioeconômico do país.
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A 
Abrasi
A associação Brasileira de Empresas de 
Serviços de Iluminação Urbana, fundada em 30 
de junho de 2011, completou dez anos. Com 
sede na cidade de São Paulo, a ABRASI tem por 
finalidade congregar e representar as empresas 
que atuam na área de iluminação urbana, 
promovendo o desenvolvimento e o 
fortalecimento desse segmento.

São objetivos
da ABRASI:

Exercer a representação política e 
institucional das empresas de serviços 
de iluminação urbana;

Promover permanente defesa dos 
interesses do segmento representado, 
junto ao mercado de iluminação, aos 
poderes públicos, às instituições da 
sociedade civil e demais entidades;

Atuar na criação e aprimoramento de 
leis, normas e regulamentos que 
aumentem a eficiência do setor;

Estabelecer e implantar políticas que 
visem o desenvolvimento do mercado 
no âmbito de sua atuação;

Desenvolver programas de formação, 
qualificação e certificação profissional.
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Linha
do Tempo
Principais ações e 
palestras promovidas pela 
ABRASI

+
Descarte de lâmpadas: aspectos técnicos e 
obrigações legais (Apliquim);
Telegestão: o conceito de cidade inteligente 
aplicado a gestão de iluminação pública 
(Embraarte);
LED: normas técnicas nacionais e 
internacionais (ABNT/COBEI);
Plano Mestre de Iluminação urbana: 
processos, escopos e cases (CityLights).

20
14

-

-

-

-

+
LED: a revolução na Iluminação (Ilumatic);
Bases para estudo técnico de transposição 
tecnológica em parque iluminação pública 
(Atelier Lumiere); 
A transformação da iluminação pública com 
LEDS (Abilux);
Diagnóstico de editais questionados, 
encaminhamentos e considerações gerais do 
segmento de iluminação pública (Gouveia 
Gioielli Advogados);
Novas tecnologias para iluminação pública 
(GE);
Soluções para iluminação pública (Unicoba);
Iluminação Pública: oportunidades de 
negócios e novos produtos (Philips).

20
15

-
-

-

-

-

-
-

+
Luminárias a LED para iluminação pública e 
sistema de telegestão (Ilumatic);
Soluções integradas em projetos e sistemas 
de iluminação urbana (Celena);
Tecnologia LED aplicada a luminárias para 
iluminação pública (Simon Tecnowatt do 
Brasil);
Tecnologia LED aplicada a luminárias para 
iluminação pública (Repume Iluminação);
Tecnologias para iluminação urbana 
(Schréder);
Sistema de telegestão de iluminação urbana 
(KDL Iluminação);
Sistema de telegestão de iluminação urbana 
da Telensa (Novakoasin);
Sistema de telegestão de iluminação urbana 
desenvolvido pela Telematics Wireless (Trade 
Automação e Controles).

20
16

-

-

-

-

-

-

-

-

+
Modelo de Telegestão e automação da iluminação 
viável para o mercado brasileiro (SmartGreen);
Visão e plataforma da Silver Spring Networks para 
Iluminação pública e cidades inteligentes (Silver 
Spring);
Gestão informatizada de iluminação pública com o 
Mynos System: o caso do Porto Maravilha/RJ 
(Embrarte);
Poste solar para iluminação pública (FAED);
Iluminação pública e mundo digital (JUGANU/BR);
O impacto da medição legal nos negócios de 
telegestão (M2M);
Telegestão de iluminação pública: otimizando a 
gestão da iluminação pública e tecnologias para 
cidades inteligentes (EXATI Tecnologia);
PPP de iluminação pública: oportunidades de 
negócios (Caixa Econômica Federal – CEF/VIGOV).

20
17

-

-

-

-
-
-

-

-

Aprovação do Código de Ética (2014);

Participação na Conferência de Iluminação 
Pública Norte Americana (Nashiville /EUA) - 2014;

Criação de Comitês: Assuntos Institucionais e 
Assuntos Técnicos (2019);

Participação na regulamentação dos sistemas de 
Telegestão de IP junto ao INMETRO (2019);

Participação na comissão ABNT/COBEI de revisão 
da norma NBR 5101 – Iluminação Pública - 
Procedimento (2020-2021);

-

-

-

-

-

LED: a revolução na Iluminação (Ilumatic);
Bases para estudo técnico de transposição 
tecnológica em parque iluminação pública 

A transformação da iluminação pública com 

Diagnóstico de editais questionados, 
encaminhamentos e considerações gerais do 
segmento de iluminação pública (Gouveia 

Novas tecnologias para iluminação pública 
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Iluminação Pública: oportunidades de Iluminação Pública: oportunidades de 
negócios e novos produtos (Philips).negócios e novos produtos (Philips).

+
Luminárias a LED para iluminação pública e 
sistema de telegestão (Ilumatic);
Soluções integradas em projetos e sistemas 
de iluminação urbana (Celena);
Tecnologia LED aplicada a luminárias para 
iluminação pública (Simon Tecnowatt do 
Brasil);
Tecnologia LED aplicada a luminárias para 
iluminação pública (Repume Iluminação);
Tecnologias para iluminação urbana 
(Schréder);
Sistema de telegestão de iluminação urbana Sistema de telegestão de iluminação urbana 
(KDL Iluminação);
Sistema de telegestão de iluminação urbana 
da Telensa (Novakoasin);
Sistema de telegestão de iluminação urbana 
desenvolvido pela Telematics Wireless (Trade 
Automação e Controles).

-

-

-

-

-

-

-

-

20
16
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+
Oportunidades de negócios com a China 
(CCIBC - Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil China);
Oportunidades de negócios em PPP de 
iluminação pública (Radar PPP);
Nova linha de luminárias LED da REPUME e 
Smart City (Repume Iluminação);
Iluminação LED: produtos, tendências e 
certificação (Tecnowatt);
Modelo de atuação da Fundação Ezute em 
PPPs de IP: uma alternativa eficiente aos PMIs 
(Fundação Ezute);
Luminárias LED para iluminação pública 
(Trópico).

20
18

-

-

-

-

-

-

+
Soluções para iluminação pública e estrutura de 
atendimento (GE Current Brasil);
Geração de receitas acessórias através da 
instalação de postes multi uso no mercado de 
iluminação pública (Skysites);
Atualização sobre o modelo de atuação da 
Fundação Ezute em PPPs (Fundação EZUTE);
Telegestão e IOT para cidades inteligentes 
(Modulus One);
Locação de ativos de iluminação pública: aspectos 
técnicos, jurídicos e financeiros (PRO INOVA);
Soluções para iluminação pública (Ledax);
Segurança jurídica da COSIP (Tauil & Chequer);
Soluções em Smart City (ST Engineering (Latin 
America);
Evolução da revisão da NBR 5101 – Iluminação 
Pública – Procedimentos (ABNT/COBEI);
Produtos para iluminação urbana (DEMAP);
Otimização da gestão e operação da iluminação 
pública com redução de custos (NWSOF).

20
19

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
-

+
Telegestão de redes de iluminação pública na 
prática (Smartgreen);
Avaliação da execução da PPP de IP de 
Caraguatuba/SP (Caraguá Luz);
Receitas acessórias de iluminação pública 
(SYSITES);
Como ficam os contratos de manutenção e 
gestão da iluminação pública durante a 
pandemia da COVID 19 (Turiano Advogados);
Project finance, alternativas de financiamentos e 
investimentos de impacto (Economizenergia);
Resolução ANEEL 888/20 – nova 
regulamentação da iluminação pública 
(SRD/ANEEL);
PPPs de iluminação pública: modelagem, 
preços, mercado e perspectivas (Opus One);
Atuação da BMPI em PPPs de IP (BMPI);
Compliance no setor privado (RB Advogados).

20
20

-

-

-

-

-

-

-

-
-

+
O que muda com a nova lei de licitações (MN 
Advogados Associados);
A experiência de Salvador na gestão da 
iluminação pública (Prefeitura Municipal de 
Salvador/BA) ;
A experiência de Londrina na gestão da 
iluminação pública (SERCOMTEL 
ILUMINAÇÃO);
A nova norma ABNT 5101 - iluminação 
pública: repercussão nas PPPs de IP (Luz 
Urbana);
Financiamento e emissão de debêntures para 
projetos de iluminação pública (Santander 
Corporate & Investment Banking.

20
21

-

-

-

-

-

Soluções para iluminação pública e estrutura de 

Geração de receitas acessórias através da 
instalação de postes multi uso no mercado de 

Atualização sobre o modelo de atuação da 
Fundação Ezute em PPPs (Fundação EZUTE);
Telegestão e IOT para cidades inteligentes 

Locação de ativos de iluminação pública: aspectos 
técnicos, jurídicos e financeiros (PRO INOVA);
Soluções para iluminação pública (Ledax);
Segurança jurídica da COSIP (Tauil & Chequer);
Soluções em Smart City (ST Engineering (Latin Soluções em Smart City (ST Engineering (Latin 
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Pública – Procedimentos (ABNT/COBEI);Pública – Procedimentos (ABNT/COBEI);
Produtos para iluminação urbana (DEMAP);Produtos para iluminação urbana (DEMAP);
Otimização da gestão e operação da iluminação Otimização da gestão e operação da iluminação 
pública com redução de custos (NWSOF).pública com redução de custos (NWSOF).

+
Telegestão de redes de iluminação pública na 
prática (Smartgreen);
Avaliação da execução da PPP de IP de 
Caraguatuba/SP (Caraguá Luz);
Receitas acessórias de iluminação pública 
(SYSITES);
Como ficam os contratos de manutenção e 
gestão da iluminação pública durante a 
pandemia da COVID 19 (Turiano Advogados);
Project finance, alternativas de financiamentos e 
investimentos de impacto (Economizenergia);
Resolução ANEEL 888/20 – nova Resolução ANEEL 888/20 – nova 
regulamentação da iluminação pública 
(SRD/ANEEL);
PPPs de iluminação pública: modelagem, 
preços, mercado e perspectivas (Opus One);
Atuação da BMPI em PPPs de IP (BMPI);
Compliance no setor privado (RB Advogados).

-

-

20
20

-

-

-

-

-

-
-
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30/6/2011
a 30/5/2014
Presidente:
Antônio Fábio de Oliveira Andrade

Vice-presidente:
Marcelo Souza de Camargo Rodrigues

Diretores:
Rodson Luiz Lopes
Márcio Mohallem
Faiçal Janani

1/06/2014
a 30/5/2016
Presidente:
Pedro Alberto de Miranda Santos

Vice-presidente:
Antônio Fábio de Oliveira Andrade

Diretor:
Márcio Mohallem

1/6/2016
a 30/5/2018
Presidente:
Pedro Alberto de Miranda Santos

Vice-presidente:
Antônio Fábio de Oliveira Andrade
(até 30/3/2017)

Rodson Luiz Lopes
(a partir de 30/3/2017)

Márcio MohallemMárcio Mohallem
(até 21/5/2018)(até 21/5/2018)

1/6/2018
a 30/5/2020
Presidente:
Rodson Luiz Lopes

Vice-presidente:
Eduardo Freire Bastos

Diretores:
Pedro Alberto de Miranda Santos
(até 28/11/2018)

Guilherme Gorga AzambujaGuilherme Gorga Azambuja
(a partir de 28/11/2018)(a partir de 28/11/2018)

Linha
do Tempo
Diretorias

Pedro Alberto de Miranda Santos

Antônio Fábio de Oliveira Andrade

1/6/2016
a 30/5/2018
Presidente:
Pedro Alberto de Miranda Santos

Vice-presidente:
Antônio Fábio de Oliveira Andrade
(até 30/3/2017)

Rodson Luiz Lopes
(a partir de 30/3/2017)

Diretor:Diretor:
Márcio Mohallem
(até 21/5/2018)(até 21/5/2018)
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Tive a grata oportunidade de ser um 
dos fundadores da ABRASI e o seu 
primeiro presidente. Entre os objetivos 
sociais da ABRASI, destacam-se a 
defesa do mercado, dos interesses 
coletivos das empresas associadas e 
adoção das melhores práticas de 
prestação de serviços de iluminação 
pública.

A ABRASI também atua no apoio de 
iniciativas para inovação tecnológica na 
iluminação pública, em articulação com 
a indústria, e no aperfeiçoamento das 
técnicas de gestão do setor, em 
parceria com entidades afins. 

A discussão de temas de interesse 
estratégico, com a participação de 
especialistas nas áreas técnica, jurídica, 
econômica, normativa e institucional, 
se tornou uma prática permanente da 
ABRASI com o objetivo de manter os 
representantes das empresas 
associadas informados e atualizados 
com os diversos temas setoriais.

O momento atual tem sido bastante 

Mensagens

desafiador para todos os setores 
econômicos no Brasil, em razão da 
pandemia da COVID-19. Além disso, o 
segmento de iluminação pública 
também passa por importantes 
mudanças, a exemplo do crescimento 
dos contratos de PPP e da revisão da 
norma da ABNT NBR 5101.

As PPPs de iluminação pública contam 
inclusive com a participação de 
instituições financeiras públicas no 
desenvolvimento e financiamento de 
projetos; atuação de grandes empresas 
estruturadores e novos “players”, como 
construtoras, fundos de investimento e 
grupos detentores de concessões em 
outras áreas.

Diante desse contexto, as empresas da 
ABRASI se adaptaram rapidamente às 
mudanças de cenário. A prova é que 
têm conseguido importante 
participação na corrida pelas 
concessões de iluminação pública.

Por toda a sua trajetória, parabenizo a 
atual e as diretorias anteriores da 
ABRASI e todas as empresas 
associadas pelos 10 anos de sucesso, 
e pela consolidação do importante 
papel que a associação desempenha 
para o fortalecimento do setor de 
iluminação urbana do Brasil.

Antônio Fábio
de Oliveira Andrade
Ex-presidente da ABRASI

Ex-presidentes
Associados

Tive a grata oportunidade de ser um 
dos fundadores da ABRASI e o seu 
primeiro presidente. Entre os objetivos 
sociais da ABRASI, destacam-se a 
defesa do mercado, dos interesses 
coletivos das empresas associadas e 
adoção das melhores práticas de 
prestação de serviços de iluminação 
pública.

A ABRASI também atua no apoio de 
iniciativas para inovação tecnológica na 
iluminação pública, em articulação com 
a indústria, e no aperfeiçoamento das 
técnicas de gestão do setor, em 
parceria com entidades afins. 

A discussão de temas de interesse 
estratégico, com a participação de 
especialistas nas áreas técnica, jurídica, 
econômica, normativa e institucional, 
se tornou uma prática permanente da 
ABRASI com o objetivo de manter os 
representantes das empresas 
associadas informados e atualizados 
com os diversos temas setoriais.

O momento atual tem sido bastante 
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Mensagens 
das Associadas

“Num país de dimensões continentais, 
com milhares de municípios e 
frequentemente impactado por 
mudanças no seu arcabouço jurídico, 
normativo e regulatório, é fundamental 
contar com uma associação como a 
ABRASI para representar o segmento 
de serviços de iluminação pública, 
compartilhar conhecimentos e apoiar o 
desenvolvimento de tecnologias 
eficientes.

Com quase cinco anos de filiação à 
ABRASI, a GHIA reconhece a 
contribuição da associação para o 
aumento do conhecimento da empresa 
nos diversos assuntos que permeiam a 
iluminação pública, e incentivo na 
busca por maior participação nesse de 
mercado.”

Ghia Engenharia

pública do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre. O trabalho da concessionária 
IPSul já é reconhecido pela sociedade e 
pela imprensa gaúcha. Não há dúvidas 
de que a semente que lá está brotando, 
vai servir de referência para outras 
cidades do estado que estão estudando 
formas de viabilizar a modernização do 
serviço de iluminação de suas ruas, 
monumentos e praças.

O orgulho do trabalho que estamos 
realizando é o mesmo de ser associada 
à ABRASI. Nesses 10 anos de 
existência, a Associação Brasileira de 
Empresas de Serviços de Iluminação 
Urbana consolidou-se como uma 
entidade moderna, transparente e 
capaz de atender as demandas das 
empresas do setor. A STE, através de 
seus diretores e funcionários, 
parabeniza a ABRASI e agradece pelo 
trabalho e credibilidade da associação.”

STE

+
“Em quase meio século de existência, a 
STE – Serviços Técnicos de Engenharia 
S.A. nunca deixou de inovar. 
Recentemente, ao lado das empresas 
FortNort, GCE e Quantum Engenharia, 
assumiu a primeira PPP de iluminação

+
“Temos muito orgulho de participar da 
primeira associação do Brasil em prol 
do segmento de serviços de iluminação 
urbana. Ao longo desses 10 anos,
reconhecemos que as ações da ABRASI 
têm contribuído de maneira importante 
para o desenvolvimento e a melhoria da 
eficiência do setor como um todo.
Parabéns ABRASI pelos seus 10 anos!”

Quantum Engenharia

Ao comemorar 10 anos de sua 
fundação em 30 de Junho de 2021, a 
Associação Brasileira das Empresas de 
Serviços de Iluminação Urbana - 
ABRASI se consolida como a mais 
importante associação do setor de 
serviços de iluminação pública no 
Brasil.

Durante esse período houve grandes 
avanços tecnológicos e nas formas de 
contratação dos serviços de iluminação 
pública, e a ABRASI contribuiu de 
maneira significativa para isso, atuando 
juntos aos poderes públicos, 
fabricantes e instituições das áreas 
técnicas, jurídicas e econômicas da 
sociedade civil.

Esses fatos demonstram um pouco da 
permanente atuação da ABRASI na 
defesa e na contribuição para o debate 

das diversas questões que envolvem a 
iluminação pública. No entanto, para 
construir essa história de sucesso da 
ABRASI foi necessária muita dedicação 
das diretorias que administraram a 
associação. Atualmente, apesar do 
período difícil que todos atravessam, 
devido a pandemia da COVID-19, a 
associação conseguiu se adequar 
rapidamente, realizando e participando 
de eventos de forma remota.

Por tudo o que já foi realizado até aqui 
pela ABRASI para melhoria dos 
serviços de iluminação pública no 
Brasil, esta importante data merece ser 
celebrada, ainda que de modo virtual.

Parabéns a todos que de alguma forma 
contribuíram para o desenvolvimento 
da associação, e que novos desafios 
que se apresentem continuem a ser 
superados com a mesma dedicação e 
postura ética adotadas até o presente.

Pedro Alberto 
de Miranda Santos
Ex-presidente da ABRASI

Mensagens 
das Associadas

“Num país de dimensões continentais, 
com milhares de municípios e 
frequentemente impactado por 
mudanças no seu arcabouço jurídico, 
normativo e regulatório, é fundamental 
contar com uma associação como a 
ABRASI para representar o segmento 
de serviços de iluminação pública, 
compartilhar conhecimentos e apoiar o 
desenvolvimento de tecnologias 
eficientes.

Com quase cinco anos de filiação à 
ABRASI, a GHIA reconhece a 
contribuição da associação para o 
aumento do conhecimento da empresa 
nos diversos assuntos que permeiam a 
iluminação pública, e incentivo na 
busca por maior participação nesse de 
mercado.”

Ghia Engenharia

+
“Em quase meio século de existência, a 
STE – Serviços Técnicos de Engenharia 
S.A. nunca deixou de inovar. 
Recentemente, ao lado das empresas 
FortNort, GCE e Quantum Engenharia, 
assumiu a primeira PPP de iluminação

das diversas questões que envolvem a 

construir essa história de sucesso da 
ABRASI foi necessária muita dedicação 

período difícil que todos atravessam, 

rapidamente, realizando e participando 

Por tudo o que já foi realizado até aqui 

Brasil, esta importante data merece ser 
celebrada, ainda que de modo virtual.

Parabéns a todos que de alguma forma 
contribuíram para o desenvolvimento 

superados com a mesma dedicação e 
postura ética adotadas até o presente.
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Galeria
de Fotos
Palestras e Eventos
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Galeria
de Fotos
Cases de iluminação

Ghia Ghia 
EngenhariaEngenhariaEngenhariaEngenhariaEngenhariaEngenharia SmartgreenSmartgreenSmartgreenSmartgreenSmartgreenSmartgreen

EngeluzEngeluz

Carmo do Cajuru/MG Sistema de telegestão - Uberaba/MG

Parque Novo Ângulo - Hortolândia/SP

Rodovia PR-317 - Arapongas/PR

Ponte Estaiada - Hortolândia/SP

Bairro Planta Teodoro
Piraquara/PR

Parque Novo Ângulo - Hortolândia/SPParque Novo Ângulo - Hortolândia/SPParque Novo Ângulo - Hortolândia/SP

Rodovia PR-317 - Arapongas/PRRodovia PR-317 - Arapongas/PR

Ponte Estaiada - Hortolândia/SPPonte Estaiada - Hortolândia/SPPonte Estaiada - Hortolândia/SPPonte Estaiada - Hortolândia/SP
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SercomtelSercomtelSercomtelSercomtel
IluminaçãoIluminaçãoIluminação

Passeio dos Namorados - Florianópolis/SC

Pontes - Florianópolis/SC

Ponte Anita Garibaldi - Florianópolis/SC

Av. Aleixo Alves de Souza - Palhoça/SC

Av. Atlantica - Balneário Camboriú/SC

Lagoa Dourada - Londrina/PR

Lago Igapó - Londrina/PR PAI - Pronto Atendimento Infantil - Londrina/PR

Av. Duque de Caxias - Londrina/PR

Vila Romana - Londrina/PR

QuantumQuantumQuantum
EngenhariaEngenharia

Passeio dos Namorados -Passeio dos Namorados -

Av. Aleixo Alves de Souza - Palhoça/SCAv. Aleixo Alves de Souza - Palhoça/SC

Av. Atlantica - Av. Atlantica - 

PAI - Pronto Atendimento Infantil - Londrina/PRPAI - Pronto Atendimento Infantil - Londrina/PR

QuantumQuantumQuantum
EngenhariaEngenharia
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Praça municipal - Vitor Graef/RS

Centro de Quinze de Novembro/RS

Quark Quark 
EngenhariaEngenharia

Avenida Edvaldo Pereira Paiva - Porto Alegre/RS

Avenida Ipiranga - Porto Alegre/RS

STE/IPSULSTE/IPSULSTE/IPSUL
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Atuação das 
associadas

As empresas associadas à ABRASI 
têm destacada participação no 
mercado brasileiro de prestação de 
serviços de iluminação pública, 
incluindo gerenciamento, operação,  
manutenção, telegestão e soluções de 
infraestrutura para antenas de 
telecomunicações em postes multi 
uso.

Essas empresas contribuem de forma 
expressiva para o desenvolvimento 
econômico do país, por meio da 
criação de empregos, aquisição de 
luminárias, acessórios, veículos, 
equipamentos de segurança e vários 
outros itens necessários à adequada 
prestação dos serviços.

As empresas da ABRASI são  
responsáveis por importante 
contribuição direta e indireta 
para o fomento dos 
negócios na indústria, no 
comércio e para a geração 
de emprego e renda.

Atuação das 

Atuação em 220
municípios distribuídos em 19 
estados e o Distrito Federal

Cerca de um milhão e 
quinhentos mil pontos de 
iluminação pública gerenciados

15 contratos de PPPs de 
iluminação pública assinados

Aproximadamente 1,7 mil 
empregos diretos e 3 mil 
empregos indiretos gerados
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��������
Av. Luís Viana, 6462 – Patamares
41680-400 – Salvador, BA
Telefone: (71) 3391-9191
E-mail: compacta@compacta.eng.br

�������
Rua Eduardo Sprada, 344 - Campo Comprido
82590-300 – Curitiba, PR
Contato: (41) 3352-1428 / (41) 3353-3428
E-mail: engeluz@engeluz.com.br

��������
Av. Ana Costa, 416 cj. 81 - Gonzaga
11060-002 – Santos, SP
Contato: (013) 3219-6236
E-mail: contato@fortnort.com.br

Empresas 
associadas

Evento e 
homenagenshomenagens

Rir ainda é o melhor remédio

Como manter a motivação das equipes de trabalho Como manter a motivação das equipes de trabalho 
em tempos de pandemia? A resposta da ABRASI foi em tempos de pandemia? A resposta da ABRASI foi 
apostar na alegria. A associação convidou o 
humorista e palestrante cearense Jader Soares, o humorista e palestrante cearense Jader Soares, o 
Zebrinha, para conduzir o que ele chama de 
palestra-show, em ambiente virtual. O evento fez palestra-show, em ambiente virtual. O evento fez 
parte das comemorações da primeira década da parte das comemorações da primeira década da 
associação. 

Do outro lado das telas, representantes das 
empresas associadas e seus colaboradores, 
puderam viver momentos de descontração com as puderam viver momentos de descontração com as 
tiradas engraçadas de Zebrinha.

Homenagem aos ex-presidentes

A atual diretoria da ABRASI homenageou os seus A atual diretoria da ABRASI homenageou os seus 
antecessores, os ex-presidentes Fábio Andrade e antecessores, os ex-presidentes Fábio Andrade e 
Pedro Alberto, como forma de agradecer pelo 
trabalho prestado à frente da associação. Eles trabalho prestado à frente da associação. Eles 
receberam uma placa comemorativa como 
reconhecimento pelas contribuições ao segmento reconhecimento pelas contribuições ao segmento 
de iluminação pública no Brasil. Andrade recebeu de iluminação pública no Brasil. Andrade recebeu 
sua homenagem em Salvador, pelas mãos do 
vice-presidente, Eduardo Bastos. Já Pedro Alberto, vice-presidente, Eduardo Bastos. Já Pedro Alberto, 
recebeu pelos Correios, em Florianópolis.
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���
Rua Rubens Guelli, nº 134, sala 301 - Itaigara
41815-135 – Salvador, BA
Contato: (71) 3347-1212
E-mail: ghia@ghia.eng.br

�����
Av. Tancredo Neves 2227, Salvador Prime, Sala 1715
Caminho das Árvores  /  41820-020 – Salvador, BA
Contato: (71) 3271-5128
E-mail: contato@inlux.net.br


�������
Rua Irineu Bornhausen, 855 1º andar – São João
88305-001 – Itajaí, SC
Contato: (47) 3348-1214
E-mail: comercial@mercolux-sc.com.br

	������
Rua Sen. Carlos Gomes de Oliveira, 397 – Distrito Industrial
88104-785 – Florianópolis, SC
Contato: (48) 3271-0200
E-mail:  quantum@quantum engenharia.net.br

	����
Rua Gothard Kaesemodel, nº 732 - Anita Garibaldi
89203-400 – Joinville, SC
Contato: (47) 3439-4100
E-mail: qurk@quarkengenharia.com.br

������������
Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Agronômica
88025-255 – Florianópolis, SC
Contato: (48) 3028-2222
E-mail: guilherme.azambuja@engie.com

�����
Alameda Salvador, 1057, Salas1305/1306
Caminho das Árvores   /   41820-790 – Salvador, BA
Contato: (71) 3303-0307
Email: sativa@sativaengenharia.com.br

���������
Rua Deputado Nilson Ribas, 120 - Bancários
86062-090 – Londrina, PR
Contato: (43) 3375-1245
E-mail: luciano.kuhl@sercomtel.net.br

�������
Rua OttokarDoer�el, nº 841 – Atiradores
89203-307 – Joinville, SC
Contato: (47) 3438-0036
E-mail: serrana@serranaengenharia.com.br

�������
Av. Santo Amaro, 48, Cj. 52 – Itaim Bibi
045-000 - São Paulo, SP
Contato: (11) 2638-1512
E-mail: comercial@skysites.com

����������
Al. Júlia da Costa, 205 - São Francisco
804410-070 – Curitiba, PR
Contato: (41) 3343-1122
E-mail: contato@smartgreen.net

���
Rua Saldanha da Gama, 225 - Harmonia
92310-630 – Canoas, RS
Contatos: (51) 3415-4000 / 99602-0493
E-mail: claudio.abreu@stesa.com.br



http://abrasi.org.br/index

abrasi@abrasi.org.br
 (11) 4063-4714

Av. Vereador José Diniz, 3720
Conj. 705, Campo Belo

CEP 04604-007 - São Paulo/SP

Diretoria 
Executiva

Presidente:
Rodson Luiz Lopes

Vice-Presidente:
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Diretores:
Gilberto Vieira Filho 
(a partir de 25/02/2021)
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Conselho fiscal

Hoylson Trevisol
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Suplentes
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Daniel Russi Neto
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