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Capítulo III

Componentes da iluminação pública

 Cerca de 80% do custo inicial total de um projeto 

de eficiência energética, em que os equipamentos 

instalados são substituídos por outros mais eficientes, 

refere-se à compra dos materiais. Anualmente, as 

prefeituras e as concessionárias investem quantias 

expressivas na aquisição de materiais para implantação 

de novos pontos ou reposição devido a avarias, queima 

ou até vandalismo.

 Estima-se, entretanto, que, ao longo da vida de uma 

instalação de iluminação pública, o valor dos materiais 

represente somente 15% do valor total dos gastos. O 

restante vem da soma do consumo de energia elétrica e 

de manutenções no sistema. É preciso ter presente esta 

equação do quanto pode representar um material menos 

eficiente ao longo de sua vida e o que isto representará em 

valores. O valor de implantação de um projeto deve ser 

visto somente como o custo inicial e os bons investimentos 

em materiais com maior tecnologia agregada podem 

ter taxas de retorno bastante atraentes. Neste capítulo, 

abordaremos as características das lâmpadas e luminárias 

utilizadas na iluminação pública.

Luminárias públicas
 As luminárias, inicialmente concebidas para abrigar 

a lâmpada das intempéries e evitar o direcionamento da 

luz para o céu, tornaram-se um dos mais importantes 

elementos do sistema de iluminação pública eficiente. 

 Conceito obsoleto

Por Luciano Haas Rosito*

-  Luminária fechada, corpo-refletor com equipamento 

incorporado ou aberta com equipamento externo;

-  Padronização de acordo com dimensões;

- Rendimento luminotécnico (entre 40% e 55%);

- Vidro boro-silicato causando dispersão da luz gerando 

poluição luminosa;

- Rápida depreciação; 

- Luminária aberta sem proteção;

-  Em desacordo com as normas atuais.

	 Conceito	eficiente

- Padronização de acordo com a segurança, eficiência 

e durabilidade;

- Luminária fechada, corpo em liga de alumínio;

- Refletor em alumínio de alta pureza e equipamento 

auxiliar incorporado;

- Rendimento luminotécnico médio (entre 75% e 

80%); 

- Distribuição fotométrica eficiente;

- Vidro plano/curvo/poli curvo temperado ou 

policarbonato anti-vandalismo;

- Vedação (grau de proteção IP 65 ou superior);

- Resistência mecânica;

- Resistência à intempérie;

- Segurança elétrica;

- Conformidade com a ABNT NBR IEC 60598 e ABNT 

NBR 15129.

 De simples proteção à lâmpada a elemento 

fundamental do sistema de iluminação pública, 

as luminárias vêm em um processo de evolução, 
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principalmente nos últimos dez anos no Brasil. A publicação da ABNT 

NBR 15129, em 2004, foi decisiva tanto para a melhoria deste produto 

como para a aplicação de materiais de melhor qualidade nos projetos 

de eficiência energética em iluminação pública.

 Atualmente, esta norma está em processo de revisão, devendo 

estabelecer novos critérios técnicos para a construção das luminárias 

e incorporar as tecnologias existentes atualmente, sendo assim 

um ótimo instrumento para a garantia da qualidade, segurança e 

eficiência do produto. Além disso, estamos na fase de elaboração 

de um regulamento de avaliação da conformidade para luminárias 

utilizadas em iluminação pública para o programa de etiquetagem. 

Em breve deveremos ter luminárias com o selo Procel/Inmetro.

 Principais características construtivas das luminárias

 Marcação – Informações mínimas que devem estar marcadas 

nas luminárias e em qual situação deve estar visível. Exemplos: 

potência, tensão, frequência nominal, tipo de lâmpada, grau de 

proteção, data de fabricação, etc.

 Resistência a poeira e a umidade (grau de proteção) – Vedação 

das partes da luminária contra o ingresso de objetos sólidos/

poeira (primeiro numeral característico) e água (segundo numeral 

característico). Atualmente, tem como requisito grau de proteção 

mínimo IP 55 para o conjunto ótico e IP 33 para o compartimento 

de equipamentos auxiliares, ou seja, não se permite mais a utilização 

de luminárias abertas ou com baixo grau de proteção. Na revisão da 

Arco oscilante para 
ensaio de IP (água)

Câmara de poeira 
para ensaio de IP                                                   

Proteção contra choque elétrico – As partes vivas das luminárias não 

devem ser acessíveis em seu uso normal. Os ensaios são realizados 

considerando um “dedo padrão” para verificação da segurança e 

um circuito com um gabarito de testes.

Porta-lâmpadas – Devem atender na íntegra a NBR IEC 60238, sendo 

testadas suas características mecânicas, elétricas e de segurança.

Resistência a vibração – A luminária, após o ensaio de vibração 

em que são simuladas as vibrações ocorridas em campo, não 

deve apresentar nenhum afrouxamento de componente que possa 

comprometer a segurança.

Resistência mecânica – As luminárias devem possuir resistência 

NBR 15129, estão sendo sugeridas mudanças para que estes índices 

aumentem para IP 65 e IP 44. A manutenção do grau de proteção ao 

longo do tempo de utilização da luminária é um dos fatores que irá 

garantir eficiência e durabilidade dos equipamentos.
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mecânica adequada e serem construídas de modo a suportar o 

manuseio severo que é esperado ocorrer em uso normal. Luminárias 

públicas são submetidas a ensaios de impactos.

Durabilidade – A luminária deve suportar um ciclo de chaveamento 

durante um período determinado com uma sobre tensão e uma 

temperatura 10 °C acima do máximo declarado, sem tornar-se 

insegura ou apresentar falha prematura.

Ensaios térmicos – Nenhuma parte da luminária, incluindo a 

lâmpada, pode atingir uma temperatura que possa comprometer 

a segurança. São avaliadas as temperaturas em diversos pontos 

da luminária a fim de garantir esta condição. Este ensaio deve ser 

realizado em local apropriado em compartimento específico à 

prova de correntes de ar. 

 Há ainda outros ensaios, como passagens de fios, resistência a 

força do vento, fragmentação de vidro, etc.

	 Eficiência	e	características	fotométricas

 Além da importância dada à construção, 

requisitos de segurança, características elétricas, 

etc., também devem ser cuidadosamente 

avaliadas a eficiência e a distribuição luminosa 

da luminária. A qualidade da iluminação 

pública está diretamente ligada a estes itens. 

Muitas destas características fotométricas estão 

estabelecidas na NBR 5101 – Iluminação 

Pública, que atualmente encontra-se em 

processo de revisão.

 Rendimento

 Descrito como o percentual de luz que a luminária direciona para 

o ambiente em relação à luz gerada pela lâmpada. Vale ressaltar que, 

na iluminação pública, o rendimento efetivo considera somente a luz 

direcionada para o hemisfério inferior. Luminárias públicas atualmente 

consideradas eficientes têm rendimentos entre 75% e 85%.

 Distribuição luminosa

 Não basta somente um bom rendimento luminotécnico para 

uma luminária se a distribuição luminosa não é adequada para a 

aplicação desejada. A NBR 5101 estabelece as classificações das 

distribuições de intensidades luminosas de luminárias em relação 

às vias. São elas:

 Distribuições longitudinais: curta, média e longa.

 Distribuições laterais: tipo I, tipo II, tipo III e tipo IV.

 Controle de distribuição acima do ângulo de intensidade 

máxima: limitada, sem ilimitada, não-limitada.

 Outros conceitos de alcance, dispersão e controle são estabelecidos 

por publicações da CIE (Comissão Internacional de Iluminação).

Luminárias decorativas
 As luminárias decorativas também devem seguir os mesmos 

preceitos estabelecidos nas normas técnicas citadas.

Conceito obsoleto 

- Baixo rendimento no 

hemisfério inferior

- Poluição luminosa

- Sem compartimento

- Baixa durabilidade

- Perda do grau de proteção

Conceito	eficiente	

- Alto rendimento

- Diminuição da poluição 

   luminosa

- Compartimento para 

   equipamento auxiliar

- Alta durabilidade

- IP mantido ao longo da vida

 Quando se fala de lâmpadas, temos uma infinidade de 

modelos e tecnologias de construção. As lâmpadas de descarga, 

em geral utilizadas em iluminação pública, geram luz por meio 

de um tubo com um gás ou vapor ionizado. Neste momento, 

não serão apresentados todos os tipos de lâmpadas e fontes 

de luz, mas sim os tipos normalmente utilizados ou que já 

estiveram presentes na iluminação pública, desde as menos 

eficientes até as mais eficientes:

Lâmpadas mistas  
 Lâmpada incandescente e mercúrio. Atualmente em desuso, 

essas lâmpadas possuem um filamento, um tubo de descarga, 

funcionando diretamente ligadas à rede sem necessidade da 

utilização de um reator. Neste tipo de lâmpada, o filamento 

desempenha a função do reator, limitando a corrente da 

lâmpada e, ao mesmo tempo, emitindo luz. Devido às suas 

características construtivas, está disponível apenas na tensão 

de 220 V. Em função de sua baixa eficiência (menor que 28 

Im/W), não se torna viável quando comparada às demais 

lâmpadas de descarga. Possuem vida mediana em torno de 

8.000 horas. Recomenda-se a substituição das lâmpadas mistas 

utilizadas em iluminação pública por lâmpadas a vapor de 

sódio. É possível a substituição de uma lâmpada mista de 500 

W por uma lâmpada a vapor de sódio de 150 W.

Lâmpadas a vapor de mercúrio
 Também considerada pouco eficiente, vem sendo gradativa-

mente substituída pelas lâmpadas a vapor de sódio, vapor 

metálico ou outras fontes mais eficientes. Como em toda 

lâmpada de descarga, a luz é produzida pela descarga elétrica 

provocada por um gás, composto de mercúrio, argônio e outros 

gases. Seu funcionamento depende de um reator e apresenta 
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é branca, com um índice de reprodução de cores na faixa dos 

55%. Foi amplamente utilizada para a iluminação de ruas e 

praças, pois valoriza suas características: o verde do gramado 

e das árvores.  

 Possui alta depreciação ao longo da vida, muitas vezes, 

permanecendo acesa emitindo um fluxo luminoso extremamente 

baixo comparado ao fluxo inicial. Normalmente utilizada 

em luminárias abertas ou fechadas que foram instaladas nas 

décadas de 1960, 1970 e 1980. Essas lâmpadas oferecem vida 

mediana em torno de 15.000 horas e eficiência entre 45 lm/W 

e 55 lm/W.

Lâmpadas a vapor de sódio a alta de pressão
 Esta é a lâmpada considerada mais eficiente nos dias de 

hoje e vem sendo empregada em substituição às lâmpadas 

mistas e a vapor de mercúrio. A lâmpada a vapor de sódio 

emite uma luz amarelada e possui eficiência de até 140 Im/W 

(considerando apenas a eficiência da lâmpada, sem a perda 

do reator), com um índice de reprodução de cor na faixa dos 

20%. Sua vida mediana oscila entre 16.000 a 32.000 horas, 

dependendo da potência e da tecnologia da lâmpada, o que 

a torna bastante adequada, principalmente, para iluminação 

pública e externa. Própria para iluminação de vias públicas, 

túneis, fachadas e estacionamentos.  

 Como sua cor tende muito para o amarelo, costuma deixar 

a vegetação com uma cor muito distorcida, dando a aparência 

de queimado. Para seu funcionamento, além do reator, é 

necessária a utilização de um ignitor que tem o objetivo de 

dar a partida na lâmpada. Devido à característica dos gases no 

interior do tubo de descarga, torna-se necessária uma elevada 

tensão, de até 4.500 V, para sua partida. O ignitor gera estes 

pulsos de alta tensão, devendo limitá-los somente no momento 

da partida, ficando inativo o resto do tempo. 

 Nota: Existem alguns tipos de lâmpadas chamadas de lâmpadas 

a vapor sódio que não necessitam de ignitor e utilizam os mesmos 

reatores das lâmpadas a vapor de mercúrio alta pressão, mas com 

eficiência e durabilidade menores. Esse tipo de lâmpada híbrida 

não deve ser confundido com a lâmpada a vapor de sódio que tem 

um melhor rendimento. 

Lâmpadas a vapor metálico
 Assim como as demais lâmpadas de descarga a alta pressão, 

a luz é produzida a partir da descarga elétrica em uma atmosfera 

contendo uma combinação de iodetos metálicos, produzindo 

uma luz extremamente branca e brilhante, com eficiência de 

até 100 Im/W. 

 Esta lâmpada reuniu algumas vantagens da lâmpada a vapor 

de sódio com outras da lâmpada a vapor de mercúrio, ganhando, 

ainda, a melhor reprodução de cor. Pode ser adequada para a 

iluminação tanto de uma praça quanto de uma loja. 

 Nos últimos anos, vem sendo muito difundida sua utilização 

em iluminação pública, visto que sua reprodução de cores é 

bastante superior à oferecida pela lâmpada a vapor de sódio, 

além da luz branca. Estudos indicam que em baixos níveis de 

iluminação como os utilizados em iluminação pública, o olho 

humano é mais sensível ao espectro dessa lâmpada. Sendo 

assim sua eficiência poderia superar a eficiência da lâmpada a 

vapor de sódio.  

 Assim como na lâmpada a vapor de sódio, é necessária 

uma elevada tensão para a partida da lâmpada, de até 4.500 

V, sendo o ignitor o equipamento eletrônico responsável pela 

geração destes pulsos de alta tensão. Dentro dessa família 

de lâmpadas existem alguns modelos específicos que não 

necessitam do ignitor, pois dentro da própria lâmpada existe 

um dispositivo próprio para gerar estes pulsos. Possuem uma 

vida mediana em torno de 15.000 horas.

  Podemos dividi-las basicamente em duas famílias, a saber:

 

Lâmpadas	a	vapor	de	metálico	de	alta	potência

 Indicadas para iluminação de grandes áreas, com níveis de 

iluminação elevados e, principalmente, em que a qualidade de 

luz é fundamental. Potências de 250 W a 2.000 W, com base 

E-40 ou bilateral, temperatura de cor de 4.000 k a 6.000 K, 

índice de reprodução de cores de até 90% e bulbo elipsoidal, 

tubular ou compacto. Utilizadas para iluminação de estádios 

de futebol, ginásios, quadras, piscinas, monumentos, fachadas, 

aeroportos, locais próprios para filmagens, sambódromos, 

eventos e outros.

	 Lâmpadas	a	vapor	metálico	de	baixa	potência

 Em versão de tamanho reduzido, são encontradas em 

potências de 35 W, 70 W e 150 W. Nas versões tubulares, com 

base bilateral, são alternativas de substituição das halógenas 

na iluminação de fachadas e iluminação decorativa. Estão 

também disponíveis nas versões bipino e com refletor com 

potência de 35 W, 70 W e 150 W, indicadas para iluminação de 

destaque. Possuem pequenas dimensões, excelente reprodução 

de cores e longa vida útil. Nas versões com base E-27 são 

uma boa alternativa para utilização em luminárias públicas e 

projetores.

Lâmpadas de indução magnética
 Nesta lâmpada, a descarga ocorre sem a utilização 

de eletrodos, por meio de um campo magnético gerado 

externamente. Por este motivo, a lâmpada de indução tem 

maior durabilidade. Utilizada em túneis e outros locais de 

difícil acesso e custo de manutenção elevado.

 Características:

• Durabilidade: 60.000 horas

• Alto fluxo luminoso

• Eficiência luminosa
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• Diversas tonalidades de cores

• Número de acendimentos não interfere na vida da lâmpada

LED
 Há pelo menos seis anos escutamos falar no Brasil que os 

Leds são o futuro da iluminação. A dúvida é se realmente o Led 

aplicado em iluminação pública é somente uma promessa ou, 

de fato, é uma solução economicamente viável, com eficiência 

e durabilidade realmente compatíveis com o esperado.

 Não há dúvidas sobre as diversas vantagens na utilização 

desta tecnologia para iluminação de objetos, iluminação de 

destaque, iluminação de fachadas, efeitos de luz, etc. Entretanto, 

para atingir níveis de iluminação pública compatíveis aos 

obtidos com as lâmpadas a vapor de sódio e vapor metálico, 

e, principalmente, alcançar o nível de uniformidade de 

iluminância e luminância utilizando os postes existentes nas 

ruas é extremamente complicado. 

 Atualmente, o Led possui eficiência em torno de 100 lm/W 

(somente para o Led) e uma vida mediana de 50.000 horas. 

Já tem sido realizadas instalações de equipamentos a Led em 

locais de uso de pedestres, iluminação decorativa em passagens, 

com bons resultados. Podemos dizer que estamos em uma fase 

de assimilação, experimentação e maturação desta tecnologia. 

Espera-se que, em breve, os sistemas de iluminação pública a 

Led sejam testados e validados como uma alternativa eficiente 

e economicamente viável para a substituição da iluminação 

convencional.

Outros aspectos a serem considerados
	 1)	Vida	útil	|Vida	média	|Vida	mediana

 Há uma diferença conceitual quando se fala em vida de 

lâmpadas e é importante saber do que realmente está sendo 

expresso em cada definição:

Vida útil: é o tempo, em horas, que a lâmpada leva para atingir 

uma quantidade de luz de 70% de seu valor inicial, devido à 

depreciação do fluxo e às queimas ocorridas no período. Em 

outras palavras, significa uma redução de 30% na quantidade 

de luz inicial.

Vida	média: é a média aritmética do tempo de duração de cada 

lâmpada ensaiada.

Vida mediana: é o tempo em horas em que 50% das lâmpadas 

ensaiadas permanecem acesas.

 Cabe ao usuário avaliar qual dos conceitos é mais eficaz 

para o tipo de aplicação das lâmpadas. Em iluminação 

pública, costuma-se utilizar o conceito de vida mediana, 

pois a manutenção está associada ao número de queimas. 

Uma manutenção preventiva pode ser realizada, substituindo 

todas as lâmpadas quando estas se aproximam de seu limite 

de vida mediana. No entanto, o conceito de vida útil leva em 

consideração a depreciação do fluxo luminoso, essencial para 
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um bom projeto de iluminação pública ao longo do tempo.

2) Temperatura de cor

 A temperatura de cor expressa a aparência de cor da luz em 

Kelvin (K). Quanto mais branca a luz, maior sua temperatura de 

cor, ou seja, uma luz de 6.000 K é uma luz branca, enquanto 

uma luz com 3.000 K, temperatura de cor baixa, é uma luz 

“amarelada” ou luz quente.

3) IRC – Índice de Reprodução de Cor

 É a correspondência entre a cor real de um objeto iluminado 

pela luz do sol e a cor do objeto iluminado por uma fonte 

de luz artificial. Quanto maior o IRC, mais próximo da cor 

real está o objeto, sendo ideal um IRC de 100. As lâmpadas a 

vapor de sódio têm baixo IRC, em torno de 20, ao passo que 

as lâmpadas a vapor metálico apresentam IRC entre 80 e 90, 

podendo chegar a alguns casos próximo de 100.

* 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).

Esfera integradora 
para medição do fluxo 
luminoso de lâmpadas

ABNT NBR – IEC 60662/1997 – Lâmpadas a vapor de sódio a alta 

pressão

1 – Objetivo: Especificar as características das lâmpadas, relativas à 

segurança e à intercambiabilidade. Questões relativas a eficiência não 

estão descritas nesta norma, mas em regulamentos como o do selo 

Procel/Inmetro.

2- Generalidades: Descreve as faixas de tensão e temperatura aplicáveis.

3 – Definições: São definidos os termos utilizados no restante da 

norma como potência nominal, corrente de calibração, etc.

4 – Marcação da lâmpada: Descreve as informações que devem estar 

expressas na lâmpada. 

5 – Dimensões: As dimensões estão descritas nas folhas características 

para cada tipo e potência de lâmpada. A dimensão padronizada é 

fundamental para o projeto do refletor da luminária.

6 – Bases: São definidas na IEC 61-1. Em muitos casos, é necessária 

a consulta de outra norma específica para uma determinada parte do 

produto, como é o caso das bases.

7 – Características elétricas da lâmpada: ensaio de 

acendimento, ensaio de aquecimento, sazonamento, 

características elétricas, ensaio de tensão de extinção. Descreve 

os ensaios aplicáveis às lâmpadas e suas características 

elétricas de funcionamento.

8 – Informações para o projeto do reator: tensão de circuito aberto, 

características do pulso de acendimento, corrente de aquecimento, 

fator de crista da corrente, limites de operação. Para o bom 

funcionamento da lâmpada, os reatores devem ser projetados de 

acordo com a folha característica de cada lâmpada, obedecendo aos 

limites estabelecidos.

9 – Informações para o projeto da luminária: acréscimo de tensão nos 

terminais, temperatura do invólucro, temperatura máxima da base, 

além de outras informações relativas às características da lâmpada, que 

vão influenciar no projeto da luminária, a qual deve ter um volume 

adequado e materiais resistentes a altas temperaturas da lâmpada.

10 – Máximas dimensões de contorno da lâmpada: estabelece, 

em caráter orientativo aos projetistas das luminárias, as dimensões 

máximas de contorno da lâmpada.

4)	Medição	de	fluxo	luminoso	de	lâmpadas

 Para medição do fluxo luminoso de lâmpadas pode ser 

utilizada uma esfera integradora de Ulbricht. Nesta esfera oca 

– que tem seu interior na cor branca fosca e uma refletância 

conhecida – o fluxo luminoso da fonte integradora é medido 

por um fotômetro – a lâmpada é posicionada e suspensa por 

uma haste metálica.

Normalização
 Os materiais aplicados em iluminação pública, em sua maioria, dispõem de normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), as quais são, muitas vezes, baseadas em normas internacionais, como é o caso da norma de lâmpadas a vapor 

de sódio. Estas normas seguem uma estrutura padrão. Vejamos, a seguir, o exemplo da norma de lâmpadas a vapor de sódio e suas 

características.
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