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Capítulo IV

Componentes para iluminação pública
parte II

 No capítulo anterior, abordamos os aspectos 

relativos às luminárias e lâmpadas utilizadas em 

iluminação pública. Neste capítulo, os componentes 

estudados serão reatores, relés fotoelétricos e demais 

dispositivos que fazem parte do ponto de iluminação. 

 Estes componentes são fundamentais para o bom 

funcionamento do sistema de iluminação pública. Sua 

qualificação e utilização de equipamentos etiquetados 

ou certificados, implica uma redução da taxa de falhas, 

uma diminuição do consumo devido à redução de 

perdas elétricas, entre outros. 

Reatores
 Tipos de reatores e suas características

 O reator é definido como o componente que tem 

a função de limitar a corrente elétrica a ser fornecida 

para a lâmpada. Hoje, mais que isso, é um ponto chave 

para a iluminação eficiente e para garantir a vida útil 

das lâmpadas. Um reator bem projetado e com uma 

durabilidade alta diminui o índice de manutenções do 

sistema como um todo. Além disso, pode-se garantir 

um melhor custo-benefício utilizando um reator com 

perdas reduzidas. Esse menor índice de perdas pode ser 

deduzido da fatura de energia elétrica do município. 

 Contamos no Brasil com o Programa de Etiquetagem 

do Procel/Inmetro, do qual os reatores para lâmpadas a 

vapor de sódio, amplamente utilizados em iluminação 

pública, fazem parte. É um diferencial positivo adquirir 

um reator com o selo, pois possui uma garantia de 

cinco anos, perdas reduzidas e um preço compatível 

com os demais reatores de mercado devido à sua 

ampla utilização. 

 Já existem reatores eletrônicos para utilização com 

lâmpadas a vapor de sódio e multivapores metálicos, 

que também apresentam baixas perdas e garantem 

a estabilidade das características das lâmpadas. 

Entretanto, pelo seu alto custo ainda não estão sendo 

utilizados em larga escala

Por Luciano Haas Rosito*

Ensaios elétricos realizados em reatores

Reatores externo e interno para iluminação pública

 A seguir veremos cada tipo de reator para 

lâmpada de descarga de acordo com a tecnologia 

utilizada:

 Reatores para lâmpadas a vapor de mercúrio

  Amplamente utilizados até a década de 1990 

com as lâmpadas a vapor de mercúrio, atualmente 

estão perdendo mercado devido à substituição das 

lâmpadas de mercúrio pelas lâmpadas a vapor de 

sódio e a vapor metálico. São adquiridos em geral 

para reposição. Na maior parte das vezes são 

utilizados externamente, com ou sem uma tomada 

para o relé fotoelétrico incorporada no reator. 

Utiliza um capacitor para correção do fator de 

potência. Com rendimento que varia de 88% a 95% 

dependendo da potência de lâmpada instalada.
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Reator interno integrado (kit removível)

 Reatores para lâmpadas a vapor de sódio

 Bastante empregados em suas versões interna, integrada e 

externa, o reator para lâmpadas a vapor de sódio tem se tornado 

o principal reator utilizado no Brasil. Com o mesmo princípio de 

funcionamento dos demais reatores para lâmpadas de descarga, 

o reator para lâmpadas a vapor de sódio utiliza um ignitor para 

a partida da lâmpada e capacitor para correção do fator de 

potência.

 Reator externo - Utilizado quando é feita a substituição do 

conjunto vapor de mercúrio pelo conjunto a vapor de sódio sem 

a troca da luminária ou ainda quando a luminária para lâmpada a 

vapor de sódio não possui o compartimento para o reator interno. 

Possui um caneco de aço pintado ou galvanizado, e o núcleo de 

reator é envolto em uma resina.

 Reator subterrâneo - Projetado para uso em instalações 

subterrâneas, em que não há compartimento para o reator na 

luminária e local seguro para abrigo do reator interno ou externo. 

Ainda utilizado em praças, parques, em luminárias do tipo 

ornamentais, decorativas e do tipo “combustores”.

 Reator interno - Segundo a norma, é projetado para utilização 

em local abrigado, fora da luminária. Normalmente é denominado 

como uso interno/integrado. Consideravelmente mais barato que 

o reator externo.

 Reator integrado - Projetado para utilização no interior das 

luminárias. Amplamente utilizado em luminárias fechadas com 

compartimento, pode ter seu núcleo envolto em resina ou não, 

sendo a segunda opção mais utilizada nos últimos anos, com a 

evolução dos projetos de luminárias e o desenvolvimento de um 

kit removível de reator, ignitor e capacitor. Este kit removível, 

entre outras vantagens, diminui o tempo de substituição do reator 

durante as manutenções, pois possui um conector de engate 

rápido, similar aos utilizados nos equipamentos automotivos e de 

informática.

 Reatores para lâmpadas a vapor metálico

 Bastante semelhantes aos reatores para lâmpadas a vapor 

de sódio, os reatores para lâmpadas a vapor metálico devem 

ser construídos de acordo com a ABNT NBR 14305. Há que se 

ter muito cuidado com o tipo de reator para lâmpadas a vapor 
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grande variedade de lâmpadas a vapor metálico de diferentes 

fabricantes, com diferentes requisitos de corrente de lâmpada e 

outras características elétricas específicas. A associação errada 

de lâmpada e reator irá diminuir a vida da lâmpada e, em alguns 

casos, implicará o seu não acendimento.

Reatores internos e externos - é preciso ter alguns cuidados com a 

instalação de um reator externo, como:

• Posição;

• Conexão;

• Tensão de rede;

• Distância do reator até a lâmpada; 

• Compatibilidade do reator com a lâmpada;

• Tipo de cabo a ser utilizado. 

Outros cuidados com a instalação de um reator interno:

• Local abrigado (grau de proteção da luminária);

• Temperatura máxima do reator compatível com a temperatura do 

compartimento;

• Conexão;

• Tensão de rede;

• Distância do reator até a lâmpada; 

• Compatibilidade do reator com a lâmpada;

• Trajeto da fiação dentro da luminária;

• Tipo de cabo a ser utilizado.

 Normalização

 A seguir veremos os itens representativos da ABNT NBR 

13593/2003 – Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio 

a alta pressão. Esta norma atualmente está em processo de 

revisão, devendo introduzir novos conceitos para esse tipo de 

reator, visando maior durabilidade dos capacitores utilizados 

nos reatores, uma padronização na forma de medições de 

características elétricas, a redução das perdas elétricas visando 

à redução do consumo de energia, entre outros. Confira 

algumas informações importantes sobre a norma:

1 - Objetivo: Fixa os requisitos mínimos para os reatores para 

lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão, assegurando o 

correto desempenho das lâmpadas e os métodos de ensaios.

2 - Referências normativas: São citadas nove normas entre elas 

de lâmpadas a vapor de sódio, condutores, relé fotoelétrico, 

etc. para utilização em conjunto com esta norma.

3 - Definições: São definidos os termos utilizados no restante 

da norma como: tipos de reatores, corrente, tensão perdas, etc.

4 - Instrumentos de medição: São descritos os instrumentos 

a serem utilizados nas medições bem como sua classe de 

exatidão e demais características técnicas. 

5 - Requisitos gerais: Descreve detalhadamente a execução 

dos ensaios, identificação, invólucro, fixação dos reatores e 

ligações.

6 - Requisitos específicos:

6.1 - Características elétricas de funcionamento: potência e 

corrente sob tensão nominal, corrente de curto-circuito, fator 

de potência, corrente e potência de alimentação, verificação 

da potência fornecida à lâmpada, perda e rendimento dos 

reatores;

6.2 - Elevação de temperatura;

6.3 - Resistência de isolamento;

6.4 - Tensão aplicada ao dielétrico;

6.5 - Proteção contra agentes externos – grau de proteção IP 33 

para reatores externos;

6.6 - Ensaio de durabilidade térmica do enrolamento: teste 

para representar a vida do reator em 10 anos. Teste de vida 

acelerada;

6.7 - Ensaio de resistência à umidade;

6.8 - Sistema de acendimento da lâmpada.

7 - Inspeção: São descritos os ensaios de tipo, ensaios de rotina 

e de recebimento.

8 - Aceitação e rejeição: Estabelece os critérios de aprovação 

dos reatores, remetendo à tabela 7, na qual se encontram os 

procedimentos para amostragem e critérios de aprovação de 

acordo com as quantidades estabelecidas.

9 - Lâmpadas de ensaio: Descreve as características técnicas de 

uma lâmpada a vapor de sódio para ser considerada como uma 

lâmpada de ensaio.

10 - Reatores de referência: Descreve a identificação, carac-

terísticas construtivas e de funcionamento dos reatores de 

referência a serem utilizados nos ensaios.

11 - Figuras orientativas: Estabelece as dimensões adequadas 

dos diferentes tipos de reatores.

Anexo A: Estabelece requisitos para os ignitores, como: 

identificação, invólucro, ligações, requisitos específicos, 

ensaios de durabilidade, requisitos e condições de aceitação, 

ensaios de elevação de temperatura e características de pulso.

     

Capacitores
 O objetivo da utilização dos capacitores nos reatores 

utilizados em iluminação pública é a correção do fator de 
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0,92. 

 A questão colocada em pauta nos fóruns de criação de 

regulamentos e revisão de normas é a durabilidade desse 

componente. Na maioria das vezes, eram utilizados capacitores 

próprios para utilização com motores com uma expectativa de 

vida de 1.000 horas ou 3.000 horas. As normas internacionais 

de capacitores para iluminação estabelecem uma expectativa 

de vida de dez anos, ou seja, a mesma expectativa de vida do 

reator como um todo. 

 Caso o capacitor venha a falhar ao longo da vida, o reator passa 

a ter fator de potência natural, tendo um consumo de energia reativa.

 As normas internacionais que regem os capacitores são a 

IEC 61048 e a IEC 61049. O Regulamento de Avaliação da 

Conformidade (RAC) para reatores para lâmpadas a vapor de 

sódio a alta pressão estabelece o atendimento dessas normas 

para que os reatores obtenham o selo Procel/Inmetro.

Porta-lâmpadas

Diferentes modelos de relés fotoelétricos disponíveis no mercado

 Apesar de termos uma norma brasileira oriunda de uma 

norma internacional, a NBR IEC 60238, percebe-se no mercado 

um desconhecimento em relação aos requisitos destas normas. 

Mesmo sendo um produto com um valor menor que os demais, 

a utilização de um porta-lâmpadas de qualidade inferior pode 

resultar em diversos problemas desde o aumento do número de 

intervenções no sistema até o comprometimento da segurança 

elétrica da luminária.

 São avaliados neste produto itens como torque, corrente, 

tensão, classificação, marcações, dimensões, proteção contra 

choque elétrico, construção, resistência à umidade, resistência 

de isolamento, resistência mecânica, resistência ao calor, 

resistência à corrosão, entre outros. Também são definidos os 

métodos de ensaio.

Relés fotoelétricos
  Aspectos construtivos e de operação

 Tido sempre como o grande vilão do sistema de iluminação 

pública, principalmente no que diz respeito ao alto índice 

de manutenção, taxa de falhas e baixa confiabilidade, o 

relé fotoelétrico vem sofrendo um processo de evolução nos 

últimos anos.

 É popularmente conhecido como “relé” ou “fotocélula”. Na 

verdade, ele desempenha as funções de um fotocontrolador, ou 

seja, um dispositivo que controla o acendimento e desligamento 

da lâmpada de acordo com o nível de luz presente no 

ambiente. Como o ambiente em que funciona em iluminação 

pública normalmente é ao ar livre, a lâmpada somente deve 

ser acionada quando houver a necessidade de iluminação 

artificial no final do dia e deve ser imediatamente apagada 

ao amanhecer quando já houver luz natural o suficiente para 

garantir o trânsito seguro de veículos e pedestres.

 Muito utilizado no Brasil devido às características dos 

sistemas de iluminação pública das cidades, em que o comando 

é feito individualmente. É um produto adquirido em grandes 

quantidades por concessionárias e prefeituras que realizam a 

gestão do sistema, não somente por sua larga utilização, mas 

proporcionalmente à quantidade de pontos instalados. Tal fato 

revela o alto índice de substituição do produto em um curto 

espaço de tempo.

 Para garantia da qualidade dos relés fotoelétricos, 

são realizados diversos ensaios definidos na ABNT NBR 

5123/98, entre eles, ensaio de operação, ensaio de limites de 

funcionamento variando a temperatura de -5 °C a 50 ºC, ensaio 

de impulso de tensão simulando descargas atmosféricas, ensaio 

de durabilidade verificando 5.000 operações do relé – o que, 

na prática, significaria o funcionamento em torno de 13 anos –, 

resistência a corrosão por meio de ensaio de névoa salina, grau 

de proteção, resistência a radiação ultravioleta para verificar 

a degradação da tampa do relé sob efeito da luz solar, entre 

outros.
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Falha no relé fotoelétrico deixa a lâmpada ligada durante o dia

Ângulo correto

Ângulo incorreto

 Infelizmente, ainda é comum vermos nas cidades diversas 

lâmpadas acesas durante o dia, consumindo energia elétrica no 

horário em que deveriam estar apagadas. Operando em horário 

não apropriado ainda desgastam a lâmpada, reator e demais 

componentes em horário em que geralmente a temperatura de 

operação é maior. 

 Já existem relés fotoelétricos chamados de “modo de 

falha desligado”, os quais, caso ocorra uma falha, mantêm a 

lâmpada desligada. Considerando o combate ao desperdício de 

energia elétrica, seria o melhor relé fotoelétrico a ser utilizado, 

entretanto, ainda há os que prefiram o relé fotoelétrico com o 

“modo de falha ligado” por questões de segurança pública, visto 

que a falta de iluminação pode ocasionar este tipo de problema.

 Importante também é observar a tomada, popularmente 

chamada de base, em que o relé encontra-se instalado. A tomada 

pode estar integrada na própria luminária ou estar integrada ao 

reator externo e somente a tomada externa fixada ao poste. 

 Espera-se que, até o próximo ano, com a atualização na 

ABNT NBR 5123, seja criado um programa para avaliação do 

relé fotoelétrico, tanto no que diz respeito à sua durabilidade, 

quanto aos níveis de acionamento que interferem diretamente 

no consumo de iluminação pública e até no consumo próprio 

do relé.

Braços
 Com o objetivo de dar sustentação da luminária, os braços 

de iluminação pública corretamente projetados desempenham 

importante papel na qualidade da iluminação pública. A seguir, 

veremos alguns aspectos a considerar na utilização dos braços:

– Avanço do braço na via: imprescindível para o correto projeto 

luminotécnico, o avanço do braço também deve levar em conta. 

 – Resistência mecânica: para a resistência mecânica do braço, 

além do peso da luminária, deve ser considerada a área de 

exposição ao vento, entre outros.

– Ângulo de saída: interfere diretamente na poluição luminosa 

e ofuscamento. Para um correto aproveitamento da fotometria 

da luminária, o ideal são braços com ângulo final não superior 

a 10°.

– Diâmetro e espessura do tubo: correto diâmetro do tubo 

para um projeto eficiente com racionalização na utilização de 

materiais, considerando o peso e as dimensões da luminária a 

ser utilizada.

– Espessura da camada de galvanização: fundamental para a 

durabilidade esperada de mais de 20 anos.

Ensaio de operação em relé fotoelétrico


