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Capítulo II

Vias públicas

 A NBR 5101 – Iluminação Pública é a norma 

brasileira utilizada para determinar os parâmetros 

mínimos a serem considerados em um projeto de 

iluminação pública e na sua verificação em campo 

após a instalação. Esta norma tem por base documentos 

da IESNA (Illuminating Engineering Society), normas 

americanas e teve a sua última atualização em 1992 

quando ainda predominava a tecnologia das lâmpadas 

a vapor de mercúrio.  

 Neste período houve a difusão da lâmpada a vapor 

de sódio, a melhoria dos índices dessa lâmpada, a 

criação do programa RELUZ – que vem modificando e 

tornando eficiente grande parte das cidades do Brasil – e 

a evolução da normalização em outros países. Com a 

atual NBR 5101, ficamos parados 16 anos no que diz 

respeito ao nível de desenvolvimento de projetos de 

iluminação pública, utilizando uma norma que está 

em processo de revisão há pelo menos dez anos sem 

chegar a sua efetiva publicação. Atualmente, desde 

setembro de 2008, com a mais recente reativação das 

comissões de estudo, entre elas a CE 03.034.04 que 

trata desta norma, temos novamente a oportunidade de 

revisar e publicar uma norma atualizada de acordo o 

Código de Trânsito Brasileiro, com conceitos técnicos 

utilizando os critérios de luminância, conceitos de 

qualidade na iluminação que evitem o ofuscamento e 

a poluição luminosa e sejam relevantes para a melhoria 

da iluminação com eficiência e segurança no trânsito de 

veículos e pedestres.

Classificação de vias
 De acordo com a norma, as vias são classificadas 

como arteriais, coletoras, especiais, de ligação, locais, 

normais principais, rurais, secundárias e urbanas. Esta 

classificação tem origem nas práticas recomendadas 

pela IESNA por meio da RP-8 – Roadway Lighting. Pelo 

código de trânsito, as vias são classificadas como:

Por Luciano Haas Rosito*

I. Vias urbanas

a) via de trânsito rápido

b) via arterial

c) via coletora

d) via local

II. Vias rurais

a) rodovias

b) estradas

 Ainda, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece a 

velocidade máxima permitida para cada tipo de via, de 

acordo com as características técnicas e condições de 

trânsito: 

I. Nas vias urbanas:

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 

rápido;

b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;

c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais.

II. Nas vias rurais:

a) nas rodovias:

1) cento e dez quilômetros por hora para automóveis 

e camionetas;

2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e 

microônibus;

3) oitenta quilômetros por hora, para os demais 

veículos;

b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora.

Com essas características de vias do atual código 

nacional de trânsito, é possível readequar a Norma NBR 

5101 à classificação vigente e estabelecer os critérios 

de qualidade mínimos de iluminação para garantir a 

segurança no trânsito.
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Alternativas de disposição das luminárias
 A disposição unilateral é normalmente utilizada em grande parte 

das instalações devido à condição dos postes da concessionária. 

Para projetos novos, que prevêem a instalação de postes próprios 

para IP, esse tipo de configuração é recomendado para larguras de 

vias menor ou igual à altura de instalação das luminárias. O tipo de 

braço utilizado, bem como o ângulo de saída do braço, deve ser 

cuidadosamente estudado, não sendo recomendada a utilização de 

braços com ângulo de saída superior a 10°.

Disposição unilateral – Utilizadas 
na maior parte das ruas do Brasil

  Disposição bilateral alternado – Pouca utilização nas vias

 A disposição bilateral alternada é indicada quando a largura 

da pista for superior a 1,0 vez a altura de instalação das luminárias 

e inferior a 1,6 vez. Com esta configuração, consegue-se um 

espaçamento e distribuição com quantidade menor de postes. Não 

é comum encontrar esse tipo de instalação e há que se ter cuidado 

redobrado com a distribuição fotométrica da luminária no que diz 

respeito à classificação lateral (tipos I, II, III e IV) ou teremos zonas 

de sombra no centro do vão. Da mesma forma, o ângulo do braço 

não deve ser utilizado como forma de compensar deficiências 

ou características fotométricas da luminária, pois terá influência 

direta na mudança da classificação da luminária, iluminância e 

uniformidade no trecho.
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 A disposição bilateral frente a frente é indicada quando a largura 

da pista for superior a 1,6 vez a altura de instalação das luminárias. 

Com maior utilização na vias, é encontrada em viadutos, pistas 

rápidas etc. O ponto crítico desta instalação é o lado do passeio 

no centro do vão entre os postes, normalmente quando é utilizado 

ângulo de 10º ou superior na saída dos braços. Também é bastante 

comum encontramos o efeito “zebrado” neste tipo de instalação, 

devido a distribuição fotométrica inadequada da luminária.

Disposição bilateral frente a frente – Utilização dos postes da concessionária

Disposição em canteiro central – Utilização dos postes próprios e 
exclusivos para iluminação pública

 A disposição em canteiro central (poste único) é empregada 

quando a largura da pista é maior do que 1,6 vez a altura de 

instalação das luminárias e a largura do canteiro central não 

A disposição em canteiro central (postes distribuídos) é utilizada quando 

o canteiro central tem largura superior a seis metros. De pouca a média 

utilização no Brasil devido à configuração das vias é uma alternativa mais 

ultrapassa seis metros. Este tipo de configuração é amplamente 

utilizado em diversas avenidas. Tem como vantagens a maior 

flexibilidade na escolha da altura de instalação, pois neste espaço 

normalmente não há obstáculos, somente a interferência de 

árvores. Normalmente são utilizados núcleos para topo de poste, 

que poderão ter diferentes tipos de pretensão e formatos, devendo 

ser avaliado o mais adequado de acordo com o tipo de via.



33

A
po

io

O Setor Elétrico / Fevereiro de 2009

Canteiro central com postes distribuídos Iluminação diferenciada – uso de poste específico para a aplicação

cara pela maior utilização de postes, mas necessária para garantia da correta 

iluminação da pista e não do canteiro central. A distribuição fotométrica 

mais adequada para esse tipo de configuração é a que direcione a luz “para 

frente”, pois, caso contrário, corre-se o risco de ter uma melhor iluminação 

no canteiro central, devido à contribuição dos postes dos dois lados, do que 

ao longo da via, onde realmente deseja-se iluminar.

Outras alternativas
 Iluminação diferenciada – Em certos locais e trechos específicos, é 

possível criar novos tipos de postes, formatos de braços de sustentação ou 

de arranjos em topo de poste. A inclusão destes elementos diferenciados na 

iluminação pública é fator importante para a caracterização de um tipo de 

 Iluminação utilizando a fachada de prédios – Bastante 

comum em áreas centrais de cidades européias, é a alternativa 

utilizada em que não é possível a instalação de postes destinados a 

iluminação pública. Há que se levar em conta a luz indesejada que 

invadirá o interior das residências. Fato que pode ser minimizado 

de acordo com a distribuição fotométrica da luminária.

via bem como da sua utilização. Na foto a seguir, podemos observar uma 

luminária instalada a uma altura de dez metros voltada para a via, utilizando 

uma lâmpada a vapor de sódio de alta pressão e outra luminária voltada 

para a pista de caminhada e área verde, instalada a uma altura de 8 metros, 

utilizando uma lâmpada a vapor metálico para a valorização das cores e o 

reconhecimento das pessoas que circulam pelo local à noite.
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 Utilizada a iluminação ornamental e decorativa como forma 

de criação de ambientes para melhoria das condições de áreas das 

cidades, tornando-as mais agradáveis durante o dia e a noite. Muito 

se tem pesquisado sobre a aplicação de luminárias com iluminação 

direta ou indireta que não cause desconforto visual aos motoristas, 

mas principalmente aos pedestres que circulam pelos centros 

urbanos, praças e calçadões das cidades. 

 A iluminação decorativa tem principalmente a função de criar o 

ambiente de convivência e circulação das pessoas, da identificação 

facial e reconhecimento de pessoas. Estas fontes de luz noturnas 

também têm a função de elementos do espaço urbano durante 

o dia, ocupando um espaço altamente disputado fisicamente e 

visualmente neste período diurno.

 Além da iluminação decorativa tradicional com fontes de luz 

com variações dos modelos antigos tipo colonial, ou em forma 

de cone invertido, “chapéus” das mais diversas formas, há uma 

tendência de miniaturização dessas fontes de luz, integrando-se ao 

ambiente em que estão inseridas. 

 A sensibilidade e o conhecimento técnico do projetista 

determinam a forma e a funcionalidade de cada cenário a ser 

iluminado, que, além de uma fonte de luz adequada e eficiente, 

com baixa poluição luminosa, deverá compor com os demais 

elementos um espaço seguro à noite e agradável durante o dia.

Iluminação 
decorativa utilizada 
em via pública Exemplo de contraste negativo – Não é possível a identificação de 

pessoas e reconhecimento facial

Iluminação de 
praças, parques 
e áreas verdes

Praça à noite com iluminação ornamental

Contrastes negativo e positivo
 Para áreas de pedestres, tão importante quanto a iluminância medida 

no piso – considerada o plano de trabalho em iluminação pública – 

deve ser avaliada a questão do reconhecimento facial das pessoas.

 Para a segurança e possível reação a determinadas situações, é 

preciso um sistema de iluminação que permita o reconhecimento 

facial. Em vias com maior volume de tráfego de veículos e pedestres, 

essa questão deve estar presente na mente dos projetistas, a fim de dar 

condições aos motoristas a identificar adequadamente os pedestres bem 

como prever a reação a determinadas situações.

Poluição luminosa
 Assim como a poluição industrial, a poluição sonora, a poluição 

visual, entre outros tipos, a poluição luminosa tornou-se um problema 

principalmente em grandes cidades. A poluição luminosa pode ser 

definida como qualquer efeito adverso causado ao meio ambiente e aos 

seres humanos pela luz artificial excessiva ou mal direcionada.

 A instalação de luminárias inadequadas, a elaboração de projetos 

que não levam em conta a quantidade de luz jogada ao hemisfério 

superior, o aumento da potência e da quantidade de lâmpadas para 

iluminação de um espaço que não necessitaria de uma quantidade 

elevada de luz, entre outros fatores, acabam agravando este problema.

 A partir da melhoria da eficiência dos equipamentos de iluminação 

pública, a problemática da poluição luminosa tornou-se outro ponto 

de possíveis melhoras nos projetos de equipamento, principalmente 

luminárias eficientes não somente no aproveitamento da luz, mas na 

distribuição da iluminação onde realmente é desejada.



35

A
po

io

O Setor Elétrico / Fevereiro de 2009

* LUCIANO HAAS ROSITO é engenheiro eletricista, coordenador do 

Centro de Excelência em Iluminação Pública da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (CEIP-PUC/RS) e da área de iluminação 

dos Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, Calibração e 

Ensaios (Labelo/PUC-RS).Conceito antigo – poluição luminosa

Poluição luminosa 
em grandes cidades 

– inconveniente 
aos observatórios 

astronômicos

Conclusões
 É preciso que, além das disposições e das configurações de 

iluminação púbica citadas anteriormente, o projetista esteja disposto 

a ousar novas alternativas economicamente viáveis e eficientes. A 

iluminação em dois níveis, os diferentes formatos e disposições 

de luminárias em núcleos de topo de poste, braços com formatos 

diferente dos convencionais com ganho na área a ser iluminada são 

exemplos de que a iluminação pública pode ser diferenciada e há 

margem para a criatividade. 

 O grande desafio ao projetista de iluminação pública é adequar 

o projeto luminotécnico às instalações de postes existentes e as 

distribuições fotométricas das luminárias disponíveis no mercado. 

Utilizando um vão médio de 40 metros entre postes, muitas 

vezes, com a altura de montagem limitada pela arborização ou 

mesmo pela ocupação do poste, o rendimento e a classificação 

luminotécnica devem ser cuidadosamente avaliados, não devendo 

os fatores negativos encarados como barreiras intransponíveis para 

atingir os níveis de iluminação desejados e adequados para oferecer 

segurança no trânsito de veículos e circulação de pedestres.

Foto : Marcos Colombo / PUCRS


