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Por Plinio Godoy*

Capítulo X

Iluminação urbana – Aplicação
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 No capítulo anterior, foi apresentada a via a ser projetada: 
sua classificação viária, os requisitos luminotécnicos com base na 
norma ABNT NBR 5101:2012. Agora qual é o próximo passo?
 Você tem algumas variáveis para estabelecer a solução como:

- Altura de montagem;
- Inclinação frontal da luminária (Tilt);
- Distância entre os postes;
- Tipo da luminária;
- Fotometria da luminária;
- Tamanho do braço e inclinação;
- Existência de árvores;
- Recuo e tipo de distribuição dos postes.

 Um bom começo é saber se na via a ser projetada existe já algum 
posteamento da concessionária que deve ser utilizado ou se haverá 
um sistema de postes independentes para a iluminação viária.
 Outra questão importante é saber se há qualquer interferência 
ao longo da via, como viadutos, linhas de alta tensão ou qualquer 
outra situação que mereça atenção.
 É importante a realização de uma visita técnica para conhecer 
as interferências e detalhes da via e sua utilização, localização dos 
postes, entradas de veículos, pontos de ônibus, escolas, hospitais, 
delegacias, edifícios públicos etc.
 Com o mapa da via desenvolvido com todas estas interferências, 
podemos estabelecer uma primeira solução:

- A altura de montagem da luminária deve ser próxima da largura 
da via a ser iluminada.
- Distribuição transversal à via.

 Existem quatro tipos de fotometria para luminárias públicas 
segundo a classificação na ABNT NBR 5101:2012:

a) Tipo I:
- Quando a linha de meia intensidade máxima não ultrapassa as 
linhas LLV 1,0 AM, tanto do “lado das casas” como do “lado da 
via”, caindo em ambos os lados da linha de referência na área dos 
três tipos de distribuição vertical (curta, média e longa, conforme 
a Figura 8).

b) Tipo II:
- Quando a linha de meia intensidade máxima fica compreendida 
entre a LLV 1,75 AM e a linha de referência na área dos três tipos 
de distribuição vertical (curta, média e longa, conforme a Figura 8).

c) Tipo III:
- Quando a linha de meia intensidade máxima ultrapassa parcial ou 
totalmente a LLV 1,75 AM, porém, não ultrapassa a LLV 2,75 AM 
na área dos três tipos de distribuição vertical (curta, média e longa, 
conforme a Figura 3);

d) Tipo IV:
- Quando parte da linha de meia intensidade máxima ultrapassa 
parcial ou totalmente a LLV 2,75 AM (ver Figura 3).

Figura 1 – Perspectiva de corte de uma superfície fotométrica por 
planos verticais, situados nas direções que contêm os valores máximos 
da intensidade luminosa.
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Figura 2 – Vista em planta de uma via com os diferentes tipos de 
luminárias.

Figura 3 – Diagrama mostrando a relação das LTVs e LLVs na via e na 
esfera imaginária, cujo centro é ocupado pela luminária.

 A classificação de distribuição de intensidade luminosa 
longitudinal e transversal deve ser feita na base do diagrama de 
isocandela, traçada sobre um sistema retangular de coordenadas 
contendo uma série de linhas longitudinais da via (LLV) em 
múltiplos da altura de montagem (AM) e uma série de linhas 
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transversais da via (LTV) também em múltiplos da altura de 
montagem. As informações que devem aparecer nos diagramas de 
isocandelas são as seguintes:

a) Linhas LLV de 1,0 AM; 1,75 AM; 2,75 AM;
b) Linhas LTV de 1,0 AM; 2,25 AM; 3,75 AM; 6,0 AM; e 8,0 AM;
c) Posição das linhas de máxima intensidade e de meia máxima 
intensidade.

 Estes diferentes tipos servem para você solucionar seu projeto 
aproveitando ao máximo a luz projetada pela luminária no seu 
plano viário.
 Observe este exemplo apresentado na Figura 4, em que temos 
uma via estreita com um muro alto e um poste padrão com uma 
luminária instalada em um braço longo.

Figura 4 – Iluminação com poste padrão e luminária instalada em braço 
longo.

Figura 5 – Iluminação comum nas cidades.

Figura 6 – Luminárias com diferentes configurações fotométricas.

 O que podemos analisar:

- A altura de montagem é superior à necessária;
- O braço é mais comprido do que o necessário;
- A fotometria padrão de uma luminária com difusor curvo;
- Haverá uma considerável projeção de luz no muro;
- Haverá uma considerável projeção de luz acima das casas.

 Conforme a Figura 2 (figura A.6 da ABNT NBR 5101-2012), 
verifica-se que, se utilizarmos luminárias com projeção transversal 

tipo I ou II, poderemos utilizar mais a luz produzida no plano da via. 
Porém, esta não é a condição mais comum nas cidades.
 Temos, na maioria dos casos, larguras de vias e calçadas com a 
configuração da FIgura 5.
 Se compararmos a configuração desta via da Figura 5 com a 
Figura 7, percebemos que a melhor utilização da luz produzida 
estaria entre o tipo 3 e 4.
 Seguindo, sabemos as dimensões da via, sua classificação, a 
altura de montagem (aproximadamente igual à largura da via) e a 
distribuição desejada.
 Estes dados possibilitam a escolha de algumas luminárias para 
desenvolver os cálculos iniciais visando estabelecer a solução ideal.
 A Figura 5 mostra um exemplo de uma determinada luminária 
com 32 Leds, 350 mA, que apresenta duas possibilidades fotométricas:

- A luminária #1 tem sua classificação como tipo 3;
- A luminária #2 é classificada como tipo 2. 

 Nosso estudo refere-se a uma via classificada como V3, relembrando:

Tabela 1 – RequisiTos de luminância e unifoRmidade

Classe de 
Iluminação

V1
V2
V3
V4
V5

Lmed

2,00
1,50
1,00
0,75
0,50

Uo

≥
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

UL

≤
0,70
0,70
0,70
0,60
0,60

TI
%
10
10
10
15
15

SR

0,5
0,5
0,5
–
–

Lmed: Luminancia média; Uo: uniformidade global; UL: uniformidade 
longitudinal; TI: incremento linear.

NOTA 1 - Os crtérios de TI e SR são orientativos, assim como as classes V4 e V5
NOTA 2 - As classes V1, V2 e V3 são obrigatórias para a luminância

Tabela 2 – iluminância média mínima e unifoRmidade paRa cada classe 
de iluminação

Classe de 
Iluminação

V1
V2
V3
V4
V5

Iluminância média 
mínima Emed,min

lux
30
20
15
10
5

Fator de uniformidade 
mínimo

U = Emin / Emed

0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
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 Para facilitar a apresentação, foi utilizado o software AGI32, que 
possui um módulo de estimativa de sistemas viários bastante útil.

 Para a luminária #2:

 Note que já defini alguns valores como:

- A altura de montagem = largura de via = 9,0 m;
- O recuo em relação ao leito carroçável de 0,5 m;
- Inclinação (tilt) = 5o;
- Orientação = 0o;
- Rolagem = 0o;
- Espaçamento entre postes = 30 m (supondo espaçamento padrão 
da concessionária).

O conceito de Tilt (inclinação)

 O conceito do Tilt altera a posição da luminária ao redor do seu 
eixo Y. O valor da inclinação da luminária normalmente é utilizado 
entre zero e 10 graus e altera a projeção da luz da luminária no 
sentido frontal à instalação.

 Uma relação interessante que devemos saber é quantas vezes a 
largura pode ser maior que a altura de montagem.
 Considere o valor de três a quatro vezes a distância de 
montagem em relação à altura de montagem, o que pode variar de 
produto para produto.
 Para luminância, a luminária #2 apresentou melhor resultado 
médio, no entanto, abaixo das especificações da norma e 
uniformidade superior aos valores normativos.Figura 9 – Conceito de Tilt.

Figura 7 – Estudo com a luminária #1 utilizando o software AGI32.

Figura 8 – Estudo com a luminária #2 utilizando o software AGI32.
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O conceito de Orient (orientação)

 O conceito de orientação altera a posição da luminária em 
seu eixo Z. Devemos tomar cuidado com a posição da luminária 
em relação à fotometria utilizada. Muitas vezes, podemos estar 
calculando a solução com a luminária rotacionada a 90 graus em 
relação à posição real, o que incorrerá em erro de cálculo.
 A Figura 10 mostra a direção da seta interna ao bloco, indicando 
que a luminária tem sua posição frontal para o lado direito da 
imagem.

O conceito de Roll (rolagem)

 O conceito de Roll altera a posição da luminária em seu eixo 
X. Este valor deve ser utilizado quando, por exemplo, estamos 
calculando uma via em rampa com os postes na vertical, devendo a 
luminária ser posicionada normalmente em relação à pista.

Figura 10 – Conceito de Orient. 
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Figura 11 – Conceito de Roll.
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Comparando os resultados

Análise dos cálculos de iluminância

 Os valores obtidos com a luminária #2 também foram 
superiores, próximos aos valores de norma com uma uniformidade 
acima das recomendações.
 Com a luminária #2 escolhida, vamos analisar os resultados 
alterando alguns valores de montagem.

 Passamos a altura para 8,0 m, em função de os valores 
de luminância e iluminância estarem um pouco abaixo dos 
requeridos.
 O estudo será feito com três comprimentos de braço diferentes: 
1,0 m, 2,0 m e 3,0 m.

 Com estas mudanças, alcançamos nosso objetivo com a 
opção 2, Luminária #2 com braço de comprimento = 2,0 m.
 É importante perceber como a mudança dos valores de 
instalação, a altura de montagem, a distância entre postes, o 
comprimento do braço, o ângulo de inclinação, o recuo na 
calçada e outros valores podem afetar os resultados.
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Uma dica:

 Veja os valores de luminância e iluminância, analise os 
resultados da uniformidade e perceba que muita uniformidade 
acima das normas significa que você está desperdiçando luz.
 Com a uniformidade alta, você pode abaixar a altura de 
montagem, aumentando os resultados médios, melhorando 
assim o resultado geral.
 A solução ideal é encontrada a partir do desenvolvimento de 
diversas possibilidades até alcançar todos os valores mínimos 
mantidos e requeridos na norma.

Disposição das luminárias

 Para conseguir uma boa iluminação, não basta realizar cálculos. 
Deve-se proporcionar informação extra que oriente e alerte os 
condutores com suficiente antecedência as características das vias. 
Assim, no caso de curvas em vias, é recomendável posicionar as 
luminárias no lado externo da curva.
 Em trechos retos com uma única rua, existem três disposições 
básicas:

 Também é possível suspender a luminária em um cabo 
transversal (catenária), mas ele só deve ser empregado em ruas 
muito estreitas ou com significativa arborização. 

 A distribuição unilateral é recomendada se a largura da rua é 
menor ou igual à altura da montagem das luminárias. 
 Já a disposição bilateral alternada das luminárias está 
compreendida entre 1 e 1,5 vez a altura da montagem, e a bilateral 
frente a frente, se for maior que 1,5 vez.
 No caso de trechos retos de vias com duplo sentido de tráfego 
separados por um canteiro central, as luminárias podem ser instaladas 
neste canteiro ou considerar as duas vias de forma independente. 

Figura 12 – Disposição das luminárias em via urbana.

Figura 14 – Disposição das luminárias em vias com mão dupla.

Figura 15 – Disposição das luminárias em vias com trechos curvos.

Figura 13 – Suspensão transversal.

Ilustração do livro “Iluminação Urbana”, por PCandura e PGodoy.

Ilustração do livro “Iluminação Urbana”, por PCandura e PGodoy.
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Ilustração do livro “Iluminação Urbana”, por PCandura e PGodoy.

 Se o canteiro central é estreito, podem-se utilizar colunas 
de braço duplo que dão uma boa orientação visual e têm muitas 
vantagens construtivas e de instalação por sua simplicidade. 
 Se for muito largo, é preferível tratar as ruas de forma separada. 
Podem-se combinar braços duplos com a disposição alternada ou 
aplicar a iluminação unilateral em cada uma delas. 
 Neste último caso, recomenda-se colocar as luminárias no lado 
contrário ao canteiro central porque, desta forma, estimula-se o 
usuário a circular pela via da direita.

 Nos trechos curvos, as regras a seguir são indicadas para 
proporcionar uma boa orientação visual e reduzir a separação entre 
luminárias, tanto menor seja o raio da curva. Se a curvatura for 
grande (R > 300 metros), será considerada como trecho reto. Se a via 
for pequena e a largura menor que 1,5 vez a altura das luminárias, 
adota-se uma disposição unilateral pelo lado exterior da curva. Caso 
contrário, se recorrerá a uma disposição bilateral frente a frente, 
nunca escalonada, pois ela não informa o traçado da via.

Conclusão

 No campo da iluminação viária, muitas “regrinhas” foram 
estabelecidas para cortar caminho entre soluções e cálculos. 
Algumas delas – utilizar a altura de montagem igual ou inferior à 
largura da via; utilizar braço com comprimento menor que 1/3 da 
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largura da via; inclinação igual a cinco graus etc. – são experiências 
obtidas com a aplicação das tecnologias tradicionais, com base em 
lâmpadas, fotometrias refletidas por consequência.
 Hoje em dia, com a adoção do Led, estas “regrinhas” podem 
trazer problemas, pois as fotometrias não são mais as mesmas, a 
projeção de luz não é igual às das lâmpadas de descarga.
 Atualmente, as luminárias com Leds são mais precisas na 
emissão da luz, apresentam menos luz dissipada em outras áreas que 
não o plano viário. Isso pode acarretar em vantagens e problemas, 
pois as vias poderão ser iluminadas de maneira diferente.
 Uma preocupação que devemos considerar é a modelagem do 
espaço iluminado, pois a precisão da projeção da luz pelo sistema 
Led pode criar zonas escuras em calçadas e arredores.

A solução?

 Analisar as possibilidades com base em fotometrias de qualidade, 

Figura 16 – Exemplo de iluminação com lâmpadas de descarga (à esquerda) e com Leds (à direita).

Figura 17 – Remodelação da iluminação com aplicação de Leds – 68% de economia de energia.
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obtidas em laboratórios certificados e creditados, softwares de 
cálculo independentes, abrangência de produtos e fornecedores 
com experiência e referências de mercado. Testes, avaliações 
e homologações de produtos com variedade de possibilidades 
fotométricas são necessários para cada caso específico a ser 
resolvido.
 No mundo da iluminação viária, Led não tem mais padrão de 
luminárias, mas sim soluções possíveis que devem ser avaliadas 
com detalhe.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO

Acompanhe todos os artigos deste fascículo em www.osetoreletrico.com.br
Dúvidas, sugestões e comentários podem ser encaminhados para 

redacao@atitudeeditorial.com.br

* Plinio Godoy é engenheiro eletricista especializado em lighting 
design. É consultor e lighting designer sênior da CityLights.


