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• A revisão da norma NBR 5101 



O inexorável caminho da ABNT NBR 5101 

45 anos 





















Fatos relevantes 
• Descoberta de LED com emissão no azul que, junto com 

outros já disponíveis (vermelho e verde) viabilizou o LED 

de luz branca (década de 1990, Nobel em 2014). Depois 

surgiram os fósforos compostos para luz branca; 

• Descoberta das células ganglionares intrinsecamente 

fotossensíveis (ipRGCs) da retina externa contem 

melanopsina, uma opsina (proteína) diferente daquela 

dos cones e bastonetes, que influencia no ciclo 

circadiano (inicio da década de 2000). 



• Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010, 
art. 218 (transferência de ativos de IP);  

 

• PNRS (Lei Federal 12.305/2010) que levou ao Acordo Setorial de 
27de novembro de 2014 (Logística Reversa na cadeia de 
iluminação); 

 

• Portaria n.º 20 do INMETRO, de 15 de fevereiro de 2017 
(certificação de luminárias para IP). 

Setor movimenta ~R$4B, 700 empresas, 40.000 empregos, concentração no sudeste. 





Temas em debate na revisão 
• Poluição luminosa; 

• Níveis de Iluminância e ofuscamento; 

• Equipamentos de iluminação pública; 

• Instalações e seus ajustes; 

• Influência da TCC e IRC; 

• Controle de luz intrusa; 

• Iluminação para pedestres e iluminação vertical; 

• Ciclovias e cruzamentos; 

• Revisão da classificação de vias; 

• Métodos de verificação da qualidade do projeto; 

• Certificação de equipamentos e instalações; 

• Telegerenciamento e uso de IoT; 

• Controles pessoais: idade, gênero, cronotipo, preferências, atividades, 
padrão e dinâmica da luz artificial (Human-Centric Lighting ). 
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