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1 Introdução e Objetivos 

 

O presente ANEXO tem por finalidade especificar o escopo, conteúdo e diretrizes mínimas para o desenvolvimento 

e implantação dos projetos da iluminação de destaque no município de Macapá. 

2 Diretrizes Gerais para o Projeto de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE 

 

▪ Os níveis de uniformidade e iluminância média definidos pela norma NBR 5101, ou qualquer norma que vier a 

substitui-la, devem ser respeitados e seguidos em sua totalidade para a elaboração do Projeto de ILUMINAÇÃO 

DE DESTAQUE.  

 

▪ As características arquitetônicas e urbanísticas - dos bens e espaços que compõem o escopo devem ser 

consideradas e avaliadas, a fim de estabelecer critérios luminotécnicos diferenciados, de acordo com as 

especificidades de cada categoria e espaço.  

 

▪ As decisões e soluções do Projeto de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE devem ser norteadas pelas questões 

pontuadas abaixo: 

 

▪ Localização: refere-se às características do local onde o bem ou espaço está inserido; 

▪ Visibilidade (Quais são os pontos visíveis do local analisado?); 

▪ Usos e atividades realizados no local (shows, feiras, apresentações artísticas, campeonatos esportivos 

etc.); 

▪ Volumes importantes responsáveis por compor o espaço; 

▪ Mapear os adornos e elementos decorativos, a fim de verificar a pertinência dos mesmos serem 

ressaltados; 

▪ Temperatura de cor da luz não deve ultrapassar 3000K, exceto àquelas dedicadas à iluminação esportiva. 

 

▪  O Projeto de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE deve adotar soluções de baixo impacto ambiental, devendo 

observar as seguintes diretrizes básicas:  

 

▪ Minimizar os efeitos da poluição luminosa ou, ao menos, não devem contribuir para o seu aumento; 

▪ Considerar a ciclo biológico da fauna e da flora, a fim de não interferir no ecossistema local; 
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▪ Evitar o uso de luz com comprimento de onda longo (baixa frequência), principalmente aquelas com 

espectro vermelho ou branco, pois as aves migratórias são atraídas por esse tipo de luz, que podem 

confundi-las e provocar, por colisão, a fratura ou o óbito de algumas aves (WILTSCHKO, 1993); 

▪ As áreas utilizadas pelas tartarugas como local desova devem ser mapeadas. A iluminação desses locais 

deve seguir as orientações determinadas pelo Projeto Tamar (2014).  

 

▪ O uso de embutidos de solo deve ser evitado para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA localizados em 

áreas de ressaca, visto que tais áreas que estão sujeitas à alagamento, exceto se o Índice de Proteção (“IP”) do 

mesmo for superior ou equivalente ao IP 68, conforme NBR-IEC-60529-Graus de proteção para invólucros de 

equipamentos elétricos. 

Figura 1 – Grau de Proteção 

 
Fonte:omegatrafo.com.br/ip.pdf 
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▪ Em relação aos outros PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, não localizados em áreas de ressaca, o grau de 

proteção dos equipamentos utilizados deve ser superior ao IP 66, conforme Portaria nº 20 do INMETRO. 

 

▪ A fiação utilizada em todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA deve ser passada por dentro de 

eletrodutos isolantes, siliconados e à prova d‘água, caso haja necessidade de emendas, estas devem ser soldadas 

e revestidas com fita de alta fusão.  

 

▪ Todo e qualquer Projeto de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE deve prever soluções de modo que se evite danos 

físicos às pessoas e animais, prevenindo e mitigando qualquer possibilidade de choque elétrico. 

 

▪ Nos termos da Lei Municipal nº 948/98 – Lei Ambiental do Município de Macapá, as faixas de proteção das 

ressacas em zonas urbanas devem ter a sua vegetação preservada. Para essas regiões, as diretrizes de iluminação 

devem ser mais rigorosas. Nesse caso, é fundamental que o projeto siga as mesmas orientações determinadas para 

a categoria “Orlas” (item 3.2) em relação à: (i) não exceder os níveis de iluminância estabelecido na norma NBR-

5101; (ii) evitar que os projetores de luz sejam direcionados para a superfície da água; e (iii) mitigar a propagação 

de luz de maneira desordenada.   

 

▪ No caso das Unidades de Conservação (“UCs”), as características ambientais não devem ser alteradas, exceto nas 

seguintes hipóteses: (i) quando há ocupação de populações tradicionais; ou (ii) quando a área é de uso sustentável. 

Logo, está estritamente proibido a implementação de qualquer intervenção que altere ou interfira diretamente no 

ecossistema local para as UCs que não estejam enquadradas nas duas situações listadas acima. Portanto, estão 

vetadas as ações de Projeto de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE para tais áreas. 

 

▪ Os espaços contemplados pelo projeto de iluminação de destaque de Macapá estão relacionados na Tabela 1. 

 

▪ Observado o disposto nas Cláusulas 19.2.24.1 do CONTRATO, os serviços de implantação e manutenção da 

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE para o monumento “Fortaleza de São José de Macapá” inicialmente não 

integram o escopo do CONTRATO, mas poderão ser solicitados a qualquer momento pelo MUNICÍPIO. Quando 

solicitado, deverá seguir as diretrizes deste ANEXO 6.  
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Praças, Parques e Áreas Verdes Prédios e Monumentos Orlas 

Praça da Bandeira Mercado Central 
Orla e Balneário da Fazendinha 
(Quadras, campos, concha acústica e 

Futelama) 

Praça Floriano Peixoto Igreja de São José de Macapá Orla Beira Rio (Futelama) 

Praça Nossa Senhora da Conceição Pedra do Guindaste  

Praça Veiga Cabral e Avenida 

Mário Cruz 
Prefeitura Municipal de Macapá  

Arena Boné Azul 
Cemitério Nossa Senhora da 

Conceição 
 

Praça do Alvorada Antigo Fórum da Capital  

Praça Nova Esperança Colégio Amapaense  

Praça Nossa Senhora de Fátima Trapiche Eliezer Levi  

Praça Izac Zagury Poço do Mato  

Parque do Forte 
Estádio Municipal Glicério Souza 

Marques (Glicerão) 
 

Curiaú - Deck do Curiaú Catedral de São José  

Parque Zoobotânico de Macapá   

Praça Jardim Felicidade II   

Praça Radialista Agostinho 
Nogueira de Souza 

  

Arena Marabaixo   

Praça Chico Noé   

Praça Barão do Rio Branco I   

Praça Barão do Rio Branco II   

Parque Marlindo Serrano   

Praça de Lazer Raimunda Rodrigues 

Capiberibe 
  

Praça Jaci Barata Jucá   

 

Tabela 1 - Espaços atendidos pelo projeto de iluminação de destaque 

Fonte: Autoria própria 
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3 Diretrizes específicas 

 

O presente capítulo visa, de acordo com as singularidades de cada categoria, definir as diretrizes de atuação para as 

áreas selecionadas. 

3.1 Áreas Verdes 

O horário de funcionamento do parque ou praça, a oferta de equipamentos (sociais ou esportivos) e a sua relação com 

o entorno imediato devem ser algumas das questões a serem ponderadas durante a elaboração e execução do Projeto 

de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE.  

Os espaços cujo funcionamento limita-se ao período matutino ou vespertino, que possuem barreiras ou grades 

visualmente permeáveis, que restringem o acesso do público ao local, devem ter seus perímetros limítrofes 

iluminados, de maneira a constituir uma interface com o entorno imediato do parque ou praça. A valorização destas 

áreas deve ser implementada por meio de: (i) projetores embutidos de solo, (ii) projetores instalados em postes baixos.  

Os monumentos, fontes ou outros elementos internos à Área Verde, visíveis a partir de perspectivas externas, devem 

ser iluminados, de maneira a reforçar a identidade noturna do local. Contudo, os espaços que funcionam no período 

noturno e permanecem abertos ao público devem ser iluminados em sua totalidade, isso inclui: perímetro, percursos, 

acessos, monumentos, portões ornamentais, equipamentos esportivos e sociais, estacionamentos, vegetações arbóreas 

de médio e grande porte etc.  Portanto, nesse caso, a iluminação não deve limitar-se ao seu perímetro.  

Com o objetivo de mitigar os riscos de acidentes devido à iluminação inadequada ou insuficiente, segue abaixo os 

elementos e situações que devem ser visíveis durante o período noturno: 

• Mudança de nível (degraus, rampas, deques não fechados); 

• Situações de perigo potencial (local do perigo); 

• Mudança de direção (intersecções de caminhos); 

• Entradas (portas, portões e acessos); 

• Caminhos perto ou sobre a água (pontes, pedras, espelhos d’água, borda de piscinas ou bancos); 

• Áreas abertas como caminhos (terraços, áreas pavimentadas ou gramadas); 
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• Obstáculos (árvores próximas a caminhos, galhos ou caules altos); 

• Áreas de pedestres (percursos pedonais); 

• Áreas específicas (churrasqueiras, equipamentos, playgrounds etc.). 

Parques ou praças com funcionamento noturno e que possuam equipamentos esportivos e de lazer devem seguir as 

seguintes diretrizes: 

3.1.1 Dimensionamento da modernização 

 

• Pelo atendimento as premissas de índice de reprodução de cor (<70) e a definição de temperatura correlata de cor, 

fica estabelecida as seguintes temperaturas de cor para as áreas verdes: (i) 3.000 k para os caminhos de pedestres 

e áreas gerais e (ii) 5.000k para os equipamentos esportivos.  

 

• O dimensionamento para os itens de praças, parques e passeios públicos deve considerar as praças listadas no 

item 2 do presente ANEXO.  

 

• Para a iluminação dos trajetos de pedestre e perímetros desses espaços deve ser previsto a utilização da estrutura 

existentes, com a previsão de reposicionamento e complementação de postes, de modo a garantir o atendimento 

aos requisitos de iluminância e uniformidade. 

 

• Para a aferição dos níveis de iluminância e uniformidade alcançados nos caminhos de pedestres, deverá ser 

utilizado a medição de uma malha única formada em um acesso eleito aleatoriamente, que interligue o exterior ao 

interior de uma praça ou parque. Para caminhos que apresentem uma largura de até 3 metros, deverão ser medidos 

pontos a cada 2,5 metros ao centro do trajeto (Figura 2) e para os que apresentarem largura acima de 3 metros, 

deverão ser medidos pontos à 25% da largura em ambos as laterais dos caminhos a cada 2,5 metros de distância 

(Figura 3). 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 - Malha para medição de caminhos de 

pedestres até 3 metros de largura 

Figura 3 – Malha para medição de caminhos de 

pedestres acima de 3 metros de largura 
  

• A iluminância média (Eméd) será obtido através do valor médio dos pontos medidos, que é dado pela fórmula: 

𝐸𝑚é𝑑 =
∑ 𝑃𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

• O valor da uniformidade de iluminância é calculado conforme requisitos da NBR-5101, ou seja, pela 

proporcionalidade entre o valor mínimo de iluminância medido pelo médio calculado, que é obtido pela fórmula: 

 

𝑈 =
𝐸𝑚í𝑛

𝐸𝑚é𝑑
 

 

• Quadras esportivas: Conforme NBR 8837, deve-se adotar a iluminância média de serviço mínima de 100 lux e 

uniformidade média mínima de 0,30, para espaços esportivos recreativos. Para uma quadra poliesportiva padrão 

estimam-se 4 (quatro) a 6 (seis) PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA por quadra, com 2 (dois) a 4 (quatro) 

projetores cada. Entretanto, para campos de futebol, estimam-se 6 (seis) a 8 (oito) PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, distribuídos de maneira equidistante, totalizando 24 a 40 projetores. Os postes devem ser locados nas 

laterais das quadras no sentido longitudinal. A distância de fixação dos postes em relação à lateral do espaço 

esportivo deve considerar espaço suficiente para a prática esportiva e evitar-se a colisão dos jogadores com a 

estrutura fixa do sistema (postes) e a interferência com a estrutura local, como arquibancadas, muros ou telas de 

proteção.  
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O ofuscamento deve ser controlado, evitando comprometer o campo visual dos usuários, pedestres e dos 

condutores de veículos.   

As condições espaciais da quadra esportiva (área, dimensões e posicionamento dentro da Área Verde), as 

especificidades das diversas modalidades desportivas previstas e os seus vários níveis de prática (recreativo ou 

para competição) são variáveis que devem ser consideradas durante os cálculos luminotécnicos, a fim de garantir 

os níveis de uniformidade e iluminância média mínima definidos pela norma vigente. 

A partir das 23h, as quadras esportivas terão uma parcela dos seus projetores desligados, com o intuito de propor 

o uso mais racional e econômico da energia.  

• Áreas de lazer infantil descobertas: deve-se adotar os mesmos critérios de iluminância média de serviço mínima 

e uniformidade geral estabelecidas para as quadras esportivas. Adota-se o Eméd, min de 100 lux e uniformidade 

geral mínima de 0,30. 

• Áreas de contemplação/descanso: áreas verdes que apresentam espaços de descanso/contemplação, deve atingir 

o nível de iluminamento acima do local onde o equipamento estiver situado, com um Eméd, min de 5 (cinco) lux 

e com fator de uniformidade médio mínimo equivalente a 0,20, de acordo com a norma NBR 5101.  A fim de 

tornar esses percursos e espaços mais aprazíveis, deve-se iluminar os elementos arbóreos mais significativos, a 

fim de valorizar o eixo de circulação. 

• Para todos os Parques Urbanos devem-se considerar as observações apresentadas em Orlas (item 3.2), a respeito 

das diretrizes e/ou ações estruturantes em relação à concepção projetual e ao impacto ambiental. Praças que estão 

situadas próximas às áreas frágeis1 (rios, igarapés, APAs, Unidades de Conservação) também devem seguir os 

mesmos parâmetros referenciados anteriormente. 

• Segue abaixo pontos de atenção que devem ser seguidos e respeitados: 

• Determinar estratégias do Projeto de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, de acordo com o horário de 

funcionamento; 

 
 
1 “O conceito de fragilidade ambiental ou de áreas frágeis diz respeito à suscetibilidade do meio ambiente a qualquer tipo de dano, 
inclusive à poluição. Daí a definição de ecossistemas frágeis ou áreas frágeis como sendo aqueles locais que, por suas características, 
são particularmente sensíveis aos impactos ambientais adversos, de baixa resiliência ou de pouca capacidade de recuperação”. 
(EMBRAPA, 2011) 
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• Não deve ocorrer a dissociação do objeto a ser iluminado e o seu entorno. Portanto, todas as propostas de 

Projeto de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE devem prever a iluminação do perímetro da Área Verdes; 

• Todos os equipamentos esportivos ou sociais devem receber iluminação dedicada; 

• Áreas Verdes devem ter seus percursos pedonais iluminados de acordo com os níveis estabelecidos na NBR 

5101; 

• Se houver a presença de coretos, esculturas, bustos, fontes ou elementos ornamentais os mesmos devem ser 

iluminados individualmente, de acordo com a escala e relevância dos mesmos; 

• As árvores de grande ou médio porte presentes nas praças e parque devem ser iluminadas utilizando a técnica 

da projeção da luz desde o piso até as copas (“Uplighting”). Para isso, deverá ser utilizado projetores de solo 

com potência e abertura de facho coerente com o elemento a ser iluminado, visando atingir um contraste de 

no mínimo 1:2; 

• As instalações devem possuir sistemas de proteção contra descargas elétricas para o sistema e para pessoas; 

• Os equipamentos escolhidos devem ser condizentes com a utilização pública, cuidado importante com o nível 

de temperatura em operação normal, evitando-se assim queimaduras e danos aos usuários e cidadãos; 

• Elementos de comunicação visual como placas informativas, placas de instrução de uso dos equipamentos, 

assim como de alertas, entre outros, devem estar localizadas de modo que sejam contempladas pela 

iluminação dos equipamentos ou da ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

3.1.2 Grupos e subgrupos espaciais 

 

Os grupos e subgrupos espaciais do Município apresentam características espaciais semelhantes, o que permite 

classificá-las em 4 (quatro) grupos espaciais, sendo eles: (i) campo, (ii) arena, (iii) esportiva e (iv) lazer.   

Campos: referem-se aos locais compostos por um campo de futebol, apenas. Geralmente, essa tipologia está 

inserida em áreas com pouca infraestrutura urbana.  

Os Campos devem ser iluminados de acordo com as diretrizes estabelecidas no tópico “Quadras esportivas”, 

apresentadas neste mesmo item (3.1.1 Dimensionamento da Modernização). 
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Figura 4 – Praça Rua Vinte e Nove de Julho 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Arenas: oferecem maior conforto aos usuários, quando comparado com a última tipologia apresentada. Nesse 

caso, além da quadra esportiva, essa tipologia de praça oferece arquibancadas e espaço para abrigar o locutor.  

 

Figura 5 - Praça Clodóvio Coelho 

Fonte: Elaboração Própria 
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As diretrizes definidas para as “Quadras esportivas” (3.1.1 Dimensionamento da Modernização) devem nortear 

as decisões de projetos para esse grupo de espaço. Caso haja presença de percursos pedonais significativos, os 

mesmos devem ser iluminados de acordo com as premissas estabelecidas ao longo deste item.   

Esportiva: referem-se às praças que apresentam mais de um equipamento esportivo. Essa tipologia de praça, 

frequentemente, é composta por duas quadras esportivas e um playground.  

As praças esportivas podem ser subdivididas em dois subgrupos: (i) Grupo A: na qual a circulação ocorre, 

majoritariamente, no perímetro da praça. Nesse caso, os equipamentos esportivos estão locados próximos um do 

outro. Há pouco espaço livre; e (ii) Grupo B: refere-se às praças cujos equipamentos de lazer e esportivos estão 

implantados distantes um do outro. Sendo assim, a circulação pedonal ocorre não apenas no perímetro da praça, 

mas no seu interior.  

Esses dois grupos devem seguir as diretrizes definidas para os equipamentos esportivos e de lazer. 

Figura 6- Exemplos Praça do Poeirão e Praça Escola Rivanda Nazaré 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Lazer: refere-se às praças compostas por equipamentos de recreação e lazer. São praças que possuem áreas de 

contemplação e descanso, entretanto, são desprovidas de equipamentos esportivos. A fim de agrupar lugares que 
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apresentam características morfológicas e espaciais semelhantes, essa tipologia de praça foi dividida em 3 (três) 

subgrupos: 

- Grupo Eixo: são praças que apresentam uma construção central responsável por estruturar a organização 

espacial da Área Verde.  

Figura 7 – Exemplo Praça Veiga Cabral 

 

Fonte: Google Earth 

Nesse caso, a construção deve ser iluminada de acordo com as diretrizes definidas no item 3.3 Patrimônio. 

Os demais elementos que compõem a praça devem ser iluminados conforme as diretrizes estabelecidas para 

Áreas Verdes (item 3.1). 

- Grupo Percurso Pedonal: referem-se aos locais com amplos espaços para caminhada e contemplação. 
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 Figura 8 – Praça da Bandeira 

 

Fonte: Elaboração Própria 

O projeto de Iluminação de Destaque para este grupo deve seguir as diretrizes estabelecidas ao longo do item 

Áreas Verdes (Item 3.1) 

- Grupo Livre: espaços amplos e vazios, geralmente, com pouco ou nenhuma cobertura vegetal. O perímetro 

da praça, frequentemente, é ocupado por bancos. 
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Figura 9 – Praça Rua Raul C. P. Callins 

 

Fonte: Elaboração Própria 

3.2 Orlas 

O Projeto Luminotécnico para as Orlas Fluviais, em locais com tráfego de pessoas, deve considerar a Classe de 

Iluminação disponível na NBR 5101, na classificação P2 conforme ANEXO 14 (Classificação de Vias). 

As diretrizes voltadas para a valorização da vegetação arbórea, dos elementos ornamentais expressivos (escultura, 

monumentos, fontes, etc), dos equipamentos esportivos e sociais que foram abordados no item Áreas Verdes (3.1) 

devem ser igualmente aplicadas nesta categoria.  

Cabe destacar que nesse território ocorrem ações tais como as feiras, os eventos comemorativos, atividades 

culturais/festivas e apresentações musicais.  

 

3.2.1 Futelama 

 

O futelama (Prática esportiva típica da região que ocorre nas margens do Rio Amazonas) devem ser considerados e 

incluídos no Projeto de Iluminação de Destaque como iluminação esportiva pois acontecem periodicamente nas Orlas 

da Fazendinha e Beira Rio quando a maré se torna baixa o suficiente para prática do esporte. 
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A iluminação deve estar direcionada exclusivamente para as áreas de várzea onde esta prática esportiva ocorre. O 

Rio Amazonas, a superfície da água, não deve ser iluminado. O funcionamento desses equipamentos deve estar 

restrito à época de maré baixa, a fim de minimizar os impactos ambientais. O funcionamento da iluminação deve 

estar limitado ao seguinte horário: das 18h às 23h.   Além das atividades sociais desenvolvidas ao longo da orla 

fluvial, deve-se considerar a vida silvestre, principalmente das espécies que são ativas durante o período noturno. 

Neste caso, os equipamentos deverão ter seu período de funcionamento limitado. 

Os locais, nas Orlas da Fazendinha e Beira Rio, onde a iluminação deverá ser prevista, deverão ser devidamente 

definidos junto ao PODER CONCEDENTE. Seguem abaixo, os princípios que deverão ser aplicados e considerados 

ao iluminar as orlas do município: 

Figura 10 – Iluminação na Orla 

 

Fonte: Conteúdo extraído do Projeto Tamar, 2015. Elaboração Própria da Imagem 

• Evitar níveis de iluminância excessivos, superiores aqueles recomendados pela norma NBR 5101 destinada 

às vias com tráfego de pedestres; 

• Evitar direcionar os projetores de luz diretamente sobre a superfície da água; 
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• Evitar instalações de ILUMINAÇÃO PÚBLICA em áreas ecológicas sensíveis; 

• Minimizar a propagação de luz de maneira desordenada; 

• A iluminação artificial em áreas de desova causa efeitos nocivos para as tartarugas, por isso, esses espaços 

não devem ser iluminados; 

• Avaliar a possibilidade de limitar o período de funcionamento da iluminação, variando os níveis de 

iluminância de acordo com o volume de uso de determinada região em relação ao horário. 

Especificações técnicas a serem consideradas: 

 

• Utilizar fontes luminosas com espectro de luz limitado (fotometria), a fim de reduzir o seu alcance; 

• Utilizar fontes luminosas que emitem o mínimo de luz ultravioleta; 

• Evitar os comprimentos de onda azuis para reduzir a atração de insetos, com temperatura de cor < 4200K. 

• Caso haja presença de tartarugas, as ações descritas abaixo devem ser empregadas (TAMAR, 2015): 

(i) O foco de luz da luminária deve estar direcionado para a cidade, adotando o sentido Praia – Interior, ou 

seja, evitando que o rio e a sua margem sejam iluminados; 

(ii) Evitar o uso de postes altos; 

(iii)  Para vias de rolamentos e calçadões, adotar luminárias cuja distribuição de luz seja limitada (Cut-off), 

isto é, cuja intensidade luminosa acima de 80º não excede 10% dos lúmens nominais da fonte luminosa 

empregada ou - caso a intensidade luminosa esteja acima de 90º - não deve exceder 2,5%; 

(iv)  No caso de projetos de iluminação de fachadas, eleger luminárias embutidas em paredes ou tetos, ao 

invés de luminárias externas inclinadas para cima; 

(v) Adotar luminárias com anteparos para iluminação de percursos pedonais; 

(vi)  Adotar braço reto, paralelo ao solo formando ângulo de 90º em relação ao poste; 

(vii) Optar por bulbo luminoso que esteja embutido na luminária; 
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(viii) Dar preferência para equipamentos com baixa potência. 

 

Figura 11 - Exemplos de iluminação adequada para varandas e fachadas 

 

Fonte: Conteúdo extraído do Projeto Tamar, 2015. Elaboração Própria da Imagem 

 

Figura 12 – Exemplos – Iluminação 

 

Fonte: Conteúdo extraído do Projeto Tamar, 2015. Elaboração Própria da Imagem 

 

3.3 Patrimônio 

Os projetos luminotécnicos relacionados com edifícios históricos e monumentos tombados pelo Patrimônio Histórico 

deve considerar a apresentação e validação das soluções a serem implementadas aos devidos órgãos responsáveis 

pelo Patrimônio Histórico em seus 3 níveis, quer federal, Estadual e Municipal, caso a caso. 

Os projetos deverão apresentar seus objetivos através de plantas e elevações detalhadas, cálculos luminotécnicos 

desenvolvidos em softwares específicos, imagens renderizadas, gráfico de setas e focalização, detalhamento de 

fixações, tabelas de cargas, especificações e quantitativos. 
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Os resultados deverão ser validados, seguindo a boa técnica na valorização deste tipo de equipamento público. 

A fim de considerar a complexidade de todos os elementos que compõe a categoria Patrimônio, é estabelecida a 

seguinte sequência lógica de análises e estudos que devem anteceder o Projeto de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, 

sendo elas: 

 

Primeira Etapa 

O Projeto de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE de um Patrimônio deverá considerar as seguintes questões:  

• Escala: trata-se de um parâmetro que considera as dimensões do objeto analisado e relaciona-o com a altura 

do observador; 

• Estilo: refere-se ao movimento ou corrente artística à qual o Patrimônio em questão pertence;  

• Volumetria: refere-se aos volumes que compõe o objeto considerado; 

• Proporções: harmonia existente entre as partes que constituem o patrimônio, relação entre os volumes;  

• Dimensões: largura, altura e profundidade; 

• Materialidade: características estéticas e físicas dos materiais; 

• Detalhes: refere-se aos pormenores da obra; 

• Ornamentos: adornos presentes na obra. 

O objetivo dessa etapa é propor intervenções coerentes e harmônicas em relação ao meio urbano e as próprias 

características do Patrimônio. 

 

Segunda Etapa 

Analisar o contexto urbano onde a obra está inserida, o que implica em levantar: (i) o fluxo pedonal do entorno 

imediato; (ii) gabarito das edificações propínquas; (iii) largura das calçadas e (iv) a inserção do Patrimônio 

considerado na malha urbana.  
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O objetivo dessa etapa é identificar quais são os pontos de maior visibilidade e, portanto, aqueles de maior interesse 

para o Projeto de iluminação de Destaque. 

Terceira Etapa  

Realizada as duas últimas etapas, antes de definir quais serão as ações do Projeto de ILUMINAÇÃO DE 

DESTAQUE, deve-se estabelecer uma hierarquia entre os espaços e bens que receberão ILUMINAÇÃO DE 

DESTAQUE, a fim de organizá-los na paisagem e de construir um cenário noturno mais harmônico. Após realizar 

esse planejamento e eleger os pontos mais significativos a serem iluminados, estrutura-se o projeto luminotécnico 

em duas partes: (i) a definição dos sistemas de iluminação e (ii) a definição das fontes de luz.  

Basicamente, há três sistemas de iluminação, sendo eles: 

• Luz Geral: sistema de luz dedicada a iluminar o objeto ou edifício como um todo, destacando-o 

volumetricamente. O objetivo é ressaltar os contornos da obra e facilitar a leitura da mesma;  

• Luz pontual ou de detalhe: sistema que valoriza aspectos pontuais do patrimônio, ressaltando os detalhes 

e as características singulares do patrimônio. Esse tipo de iluminação exige equipamentos com foco de luz 

definido. Entre os possíveis elementos que podem ser contemplados, com esse sistema de iluminação de 

destaque, estão: arcos, balcões, sacadas, aberturas, brasões, portais, rosáceas, entre outros elementos 

arquitetônicos ou decorativos.   

• Luz Secundária: sistema de iluminação utilizado para destacar planos importantes, trata-se de um tipo de 

iluminação mais direcionada. É utilizado para corrigir possíveis as sombras ou distorções produzidas pelo 

Sistema Geral. 

Esses três tipos de sistemas de iluminação, citados acima, devem ser aplicados em conjunto, a fim de criar o efeito 

de luz e sombra, proporcionando contrastes e enaltecendo a volumetria do Patrimônio. Aplica-se esses sistemas com 

a finalidade de valorização dos planos verticais, o resultado observado é a consequência da luz projetada e refletida 

pelo objeto. 

Quarta Etapa 

Realizadas as três últimas etapas, são definidas as fontes de luz através dos seguintes critérios: (i) luminotécnico e 

(ii) o estético. Em paralelo, a locação desses equipamentos é definida e, por fim, ocorre a execução do projeto.  A 
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seleção dos equipamentos ocorre em função das necessidades fotométricas que o efeito almejado carece para ser 

concretizado.  

Os projetos deverão priorizar a iluminação dos monumentos com o mínimo de intervenção possível, ou seja, devem-

se evitar as soluções que utilizam a edificação como ponto de apoio para a locação dos equipamentos. O ideal é que 

os equipamentos sejam locados respeitando uma determinada distância da obra, aproveitando – quando for possível 

– os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA existentes.  

Todos os projetos luminotécnicos deverão respeitar as recomendações internacionais e os parâmetros estabelecidos 

em conjunto com o órgão concedente através do projeto executivo a ser validado e estabelecido como baseline de 

análise qualitativa para posterior mensuração. De acordo com a materialidade do patrimônio, é necessário atingir um 

nível de iluminância. Segue abaixo a lista que deve servir de parâmetro para os futuros projetos luminotécnicos 

dedicados a essa tipologia: 

Tabela 2 - Iluminâncias Recomendadas 

 

Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). 

 

A temperatura de cor predominante deve ser de até 3.000K. Este valor pode sofrer variações - de acordo com as 

especificidades e necessidades de cada local - superiores ou inferiores em até 200K. Ademais, o ofuscamento deve 

ser minuciosamente controlado, evitando comprometer o campo visual dos pedestres e dos condutores de veículos. 

MATERIAL COR

Claro 30 120

Escuro 100 400

Claro 40 160

Escuro 80 320

Claro 50 200

Escuro 80 320

Claro 50 200

Escuro 150 500

Claro 30 120

Escuro 150 500

Claro 30 120

Escuro 300 900
Mármore

ARREDORES (lux)

Estuque

Pedra Mole

Concreto

Granito

Tijolos
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3.4 Pontos de Entrada 

Basicamente, a categoria pontos de entrada apresenta duas características de espaço uma associada às estruturas 

construídas sobre o rio, frequentemente destinadas à atracação de barcos e/ou desembarque e embarque de 

passageiros. E outra, vinculada a um monumento locado em frente ao Terminal Rodoviário de Macapá. 

O Projeto de ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DESTAQUE para os espaços locados próximo ao Rio Amazonas, deve 

seguir as diretrizes pontuadas na categoria Orlas, (item 3.2.).  E o último, o elemento localizado na praça em frente 

ao terminal rodoviário, deve seguir as orientações definidas na categoria Patrimônio (item 3.3). 

3.5 Técnicas de Iluminação de Destaque 

As Técnicas de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE são importantes instrumentos que auxiliam na orientação e no 

aumento da percepção espacial. Segue abaixo as técnicas que devem ser aplicadas ao Projeto de ILUMINAÇÃO DE 

DESTAQUE, de acordo como as especificidades de cada categoria e espaço considerado: 

▪ Uplighting – projeta-se a luz para regiões superiores. Deve ser adotado para valorizar elementos arbóreos 

volumosos, fachadas ou superfícies verticais. Há duas variações desta técnica, uma que adota o facho de luz mais 

aberto e outra, mais fechado; 

Figura 13 - Ilustração  

•  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

▪ Grazing (textura) – os projetores devem ser locados próximos às superfícies rugosas a serem iluminadas, cujo 

ângulo de projeção raso valoriza as texturas da superfície. Esta técnica pode ser utilizada em conjunto a com 

outras, entre elas, Downlighting ou Uplighting; 
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Figura 14 - Ilustração  

 

Fonte: Elaboração Própria 

▪ Wall Washing – nesse caso, a localização do equipamento encontra-se afastado de uma superfície vertical, 

resultando em uma iluminação homogênea. Essa técnica pode estar conjugada com outras, como Downlighting e 

Uplighting; 

 

Figura 15 - Ilustração  

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Crosslighting – efeito gerado a partir da projeção de um facho de luz que atravessa o ambiente externo, visando um 

elemento, normalmente, decorativo e distante. Utiliza-se este efeito com fontes de luz de foco concentrado; 
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Figura 16- Ilustração  

 

Fonte: Elaboração Própria 

▪ Spotlighting – trata-se de uma variação do efeito Uplighting, o que diferencia essas duas técnicas é o ângulo de 

incidência da luz. No Spotlighting, o foco de luz incide angulado em relação ao assunto/elemento a ser destacado, 

utilizam-se fontes de luz externas ou espetos. Essa solução é ideal para circunstâncias em que o objeto a ser 

iluminado está distante do foco de luz; 

Figura 17- Ilustração  

 

Fonte: Elaboração Própria 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

▪ Floodlighting – o efeito é o de Downlighting projetado para iluminar áreas de maior proporção, utilizando 

equipamentos com grande abertura de facho. É utilizado para aumentar a sensação de segurança de áreas amplas 

como: parques, quadras esportivas, campos de futebol, etc.  

Figura 18- Ilustração  

 

Fonte: Elaboração Própria 

3.6 Especificações Técnicas Mínimas 

3.6.1 Planejamento ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE 

 

O intuito deste conteúdo é consolidar e relacionar as diretrizes, apresentadas previamente no item 3.5, e descrever 

quais perspectivas e objetivos que o Plano de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE resguarda para o MUNICÍPIO ao 

longo dos próximos anos.  

Segundo as estimativas calculadas pelo IBGE, o Brasil atingirá seu ápice populacional com 228, 3 milhões de 

habitantes em 2042, ou seja, 20 milhões acima, em relação ao número registrado atualmente. A partir de 2042, o 

número de brasileiros diminuirá e calcula-se que a perspectiva de vida aumentará para 80 anos (PRATES, 2016). Em 

paralelo, haverá o crescimento da mancha urbana.  Por isso, é importante que o Projeto de ILUMINAÇÃO DE 

DESTAQUE apresente diretrizes capazes de absorver este possível cenário. 

Por isso, as diretrizes foram definidas a partir de categorias espaciais abrangentes, a fim de completar outros 

territórios que poderão compor o escopo. As recomendações que devem ser aplicadas para todos os espaços e bens 

são:  
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• Mapear e analisar as peculiaridades de cada território com a finalidade de propor soluções adequadas para cada 

situação. Caso o local apresente alguma restrição ambiental, a mesma deve ser respeita integralmente a fim de 

preserva o ecossistema deste território; 

• Optar por soluções de baixo impacto ambiental; 

• Modernizar ou adotar soluções que inclua fontes de iluminação mais eficientes; 

• Os equipamentos devem respeitar as especificações técnicas estabelecidas para o uso externo, ou seja, deve 

possuir o Índice de Proteção resistente ao contato acidental com líquidos e à infiltração de poeira e pequenas 

partículas; 

• Proteção contra oxidação deve ser previsto para todos os equipamentos; 

• Todas as instalações elétricas devem estar pautadas na norma NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão; 

• Os espaços públicos com fluxo de pedestre devem respeitar a NBR 5101 – Iluminação Pública. 

• As ações de projeto devem ser padronizadas, assim como os equipamentos adotados. Entretanto, as soluções 

devem variar de acordo com as particularidades de cada bem e espaço. As propostas devem ser analisadas caso 

a caso conforme: (i) as características espaciais e arquitetônicas de cada local; (ii) os usos e atividades realizados 

no ambiente; (iii) o horário de funcionamento do espaço; (iv) os equipamentos esportivos e de lazer disponíveis. 

Além disso, todos os projetos luminotécnicos devem conter as seguintes informações e conteúdo: 

• Desenhos técnicos do projeto; 

• Descrição técnica das luminárias empregadas; 

• Tipo de distribuição aplicada; 

• Distanciamento adotado entre os postes; 

• Altura de montagem; 

• Altura da fonte luminosa; 

• Comprimento do braço extensor, se houver; 
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• Para as Áreas Verdes, informar os níveis de iluminação em gradeamento (Grid) através de gráfico de valores 

em lux. Porém, para os bens que se enquadram na categoria Patrimônio, deve-se apresentar o modelo 3D do 

projeto, assim como o diagrama de setas.  

Entre as ações que devem ser realizadas pela CONCESSIONÁRIA, pontua-se: 

• Atualizar e realizar, nos primeiros meses, o CADASTRO TÉCNICO, com a finalidade de orientar a 

eficientização em LED ou em outra tecnologia superior. Todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

devem ser georreferenciados; 

• Efetuar a substituição das luminárias de Vapor de Sódio ou Vapor de Mercúrio por tecnologia LED ou superior 

a esta; 

• Prever e absorver as ampliações dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA referentes a ILUMINAÇÃO DE 

DESTAQUE devido ao crescimento vegetativo e à expansão da mancha urbana, projetado para o período de 

vigência do CONTRATO; 

• Implementar o Sistema de Dimerização para locais que são utilizados em horários específicos ou em períodos 

do ano determinados como, por exemplo, os espaços que abrigam eventos culturais públicos (Carnaval, Círio 

de Nazaré, Ano Novo, Macapá Verão, etc.); 

• Espaços que são utilizados em períodos específicos do dia, como as quadras esportivas e a várzea do rio onde 

ocorrem o futelama devem ter sua iluminação interrompida nos períodos que esses locais não estiverem sendo 

utilizados. 

Os pontos de convergência entre as diretrizes de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE estabelecidas para as quatro 

categorias de espaço são:  

• Soluções que sejam funcionais, sustentáveis e possuam valor estético;  

• Enaltecer os aspectos plásticos de cada bem e espaço. A valorização das atrações visuais é importante, pois 

reforça as características do município e eleva a qualidade da paisagem urbana noturna; 

• Valorização das áreas onde ocorrem as atividades recreativas e esportivas, a fim ampliar as dinâmicas urbanas 

noturnas; 

• Soluções que adotem equipamentos com emissão luminosa controlada; 
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• Optar por fontes de baixo consumo de energia;  

• Buscar soluções de baixo impacto ambiental, isto é, que não interfira no ecossistema local e na manutenção da 

fauna. 

O Projeto de ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE tem como objetivo enfatizar os componentes e características 

singulares do MUNICÍPIO, tornar o espaço e a experiência urbana noturna mais interessante e, desse modo, 

incentivar a ocupação do espaço público. Essas ações aplicadas em conjunto visam construir um projeto que avalia 

a luz como uma grande intervenção social possível, capaz de elevar a qualidade de vida da população e impactar 

positivamente na dinâmica dos espaços urbanos no período noturno e, por consequência, na segurança local.  Além 

disso, o projeto almeja elevar o índice de competitividade do turismo local, a fim de fortalecer a economia do 

município. 


