
Luzes dimensionadas
Após anos de longa discussão, a revisão da ABNT NBR 
5413 está quase finalizada e incorporará novos requisitos, 
essenciais para a iluminação de interiores. A partir da 
publicação, a norma deve ter sua nomenclatura alterada
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Por Luciana Freitas

P
rojetar a iluminação em um ambiente pode parecer 
uma tarefa simples, mas na verdade, requer mui-
to mais do que apenas instalar uma lâmpada em 
uma luminária, esta, em uma instalação elétrica, 
e assim por diante. Estabelecer valores mínimos 

de iluminâncias em serviços para iluminação artificial em inte-
riores, incluindo o comércio, indústria, ensino, esporte, entre 
outras, é fundamental para a boa execução das atividades e é 
justamente o objetivo da norma ABNT NBR 5413 – Iluminância 
de Interiores, utilizada como ferramenta básica por lighting 
designers, projetistas e demais profissionais do ramo que 
desejam profissionalizar seus projetos, considerando que 
boa parte dos projetos não é dimensionada e não conta com 
cálculos luminotécnicos, o que acarreta falta ou excesso de 
iluminação no ambiente. 

A última versão do documento foi publicada em abril de 1992, 
o que indica a desatualização de seu conteúdo, uma vez que as 
normas internacionais já prescrevem outros valores de iluminân-
cia. Frente à necessidade de “reciclar” os requisitos da norma, a 
Comissão de Estudo para Aplicações Luminotécnicas e Medições 
Fotométricas da ABNT/CB-03 – CE-03:034.04  aprovou, recentemen-
te, o texto final da revisão da norma, a qual entrou em consulta 
nacional em agosto deste ano e deve ser oficializada em breve.

A nova edição foi baseada na norma Internacional ISO 8995-1: 
Lighting of work places – Part 1: Indoor, elaborada em conjunto 
com a CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) e abordará 
aspectos quantitativos e qualitativos da iluminação para que 
as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente 
com conforto e segurança, desta vez, com novas considerações 
sobre requisitos gerais e específicos.

Caso o documento seja aprovado, deve ter seu nome alterado 
para ABNT NBR ISO 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho 
– Parte 1: Interior, sendo previstos o cancelamento e a substituição 
das normas ABNT NBR 5413:1992 – Iluminância de interiores e 
ABNT NBR 5382:1985 – Verificação de iluminância de interiores.

Além do novo texto, a revisão acompanhará uma novidade: 
um guia orientativo com a explanação dos principais requisitos 
da norma. O material foi elaborado com a finalidade de nortear o 

projetista na elaboração de um projeto, fornecendo os níveis de 
iluminância necessários para cada tipo de atividade.

Para comentar mais sobre o assunto e antecipar algumas 
das mudanças que ocorrerão, ninguém melhor do que Juliana 
Iwashita Kawasaki, arquiteta pela FAU-USP, mestre em enge-
nharia elétrica pela Escola Politécnica da USP e membro do 
CB-3 do Cobei, onde atua como coordenadora da revisão da 
norma ABNT NBR 5413: Iluminância de Interiores. 

Além da vasta experiência que possui no campo de ilumina-
ção, Juliana, recentemente, tornou-se diretora da EXPER Soluções 
Luminotécnicas, empresa que possui laboratório de ensaio para 
elaboração de testes e análises de equipamentos de iluminação 
e que realiza projetos, consultorias e treinamentos. Confira.

Pelo que pudemos acompanhar nos últimos anos, o processo 
de revisão da norma levou um bom tempo até ser finalizado. 
Por que demorou tanto?

Foi realizada uma pesquisa de normas e recomendações 
existentes quanto a níveis de iluminância adotados pelo 
mundo e muito se discutiu sobre a linha a ser seguida. A 
norma atual seguia recomendações da IESNA, porém, como 
esta não é representante de uma comissão internacional, e 
sim, regional (americana), optamos em seguir a normalização 
International Organization for Standardization (ISO). Gastamos 
mais tempo do que o esperado pelo fato de a comissão ter 
julgado necessária a elaboração de um guia orientativo para 
auxiliar na compreensão de alguns pontos da norma.

Como não pudemos alterar o conteúdo técnico para manter a 
ISO, achamos interessante criarmos o guia orientativo, que faz 
parte da norma na forma de anexos, onde são explicados certos 
pontos importantes, indo além de uma simples tradução.

Uma vez pronto o texto final, quando a norma deve ser 
publicada?

Em função da finalização da consulta, haverá os comentá-
rios, e em outubro, provavelmente, novamente será realizada 
uma reunião da comissão para a discussão dos pontos levan-
tados. Por meio destes comentários, saberemos se a norma 



19

Juliana Iwashita Kawasaki  
Arquiteta, mestre em engenharia elétrica pela Escola 

Politécnica da USP e membro do CB-3 do Cobei

A
rq

u
iv

o 
pe

ss
oa

l

foi aprovada ou não e se será necessário fazermos alguma 
modificação. Assim, ainda não temos uma data definida.

Haverá uma alteração na nomenclatura da nova versão da 
norma. Qual será ela e por que ocorrerá?

A norma mudará de nome porque como ela segue uma norma 
internacional, mantém-se o nome da norma internacional, e é acres-
centado o NBR na frente. Antes, ela era uma norma brasileira, visto 
que não tinha referência à IEC ou a qualquer outra. A norma seguiu 
a ISO, e justamente por isso, está mudando de nome e deixará de 
ser chamada de NBR 5413 para ser chamada de ISO NBR 8995-1. 

A ISO 8995-1 nasceu de uma publicação da CIE e se tornou uma 
norma internacional, que é a ISO 8995. Desta, foram originadas várias 
outras normas regionais, como a EN 12464-1, por exemplo, que é 
a norma utilizada na Europa. Em todas elas, o conteúdo é pratica-
mente igual e os níveis de iluminância requeridos são os mesmos.

Houve grande alteração no número de páginas?
Sim. Na norma atual, há 13 páginas, e nesta proposta, há 

54, sendo que 31 são referentes à norma e outras 23 aos 
anexos informativos.

O que você julga como aspecto mais importante nesta revisão?
Eu acredito que a iluminação de tarefas tenha sido umas das 

mudanças mais importantes neste processo. Até então, eram fei-
tos muitos projetos considerando apenas a iluminação geral, mas, 
com as novas recomendações da norma, fica definido o que é a 
tarefa, o entorno imediato e os níveis recomendados para estas 
áreas. Se houver um layout definido, o que interessa é o plano 
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de trabalho do usuário e a norma permite níveis de iluminância 
inferiores nas áreas de entorno. Boa parte do anexo define as 
áreas de entorno para cada tipo de atividade, como por exemplo, 
escritórios e salas de aula.

Em que a nova edição da norma auxiliará profissionais e 
consumidores?

Eu acredito que com a norma haverá uma elevação dos re-
quisitos tanto para o projetista começar a fazer mais cálculos, 
e até mesmo para fornecedores de equipamentos de ilumina-
ção fornecerem mais informações aos projetistas. Com o tem-
po, deve ocorrer uma elevação do nível técnico dos projetos, 
porque serão exigidas mais informações do fabricante para o 
projetista, arquiteto ou lighting designer, fazer o cálculo. Com 
isso, o mercado como um todo tenderá a crescer tecnicamente.

A norma recomenda que sejam feitos projetos eficientes, ou seja, 
que sejam levados em consideração a questão da eficiência, como 
a iluminação natural, por exemplo, e que o projetista especifique 
a manutenção que está considerando no projeto. 

O que seria o fator manutenção que você acabou de men-
cionar?

Quando um projetista executa um projeto luminotécnico, ele 
considera um fator de manutenção, que se dá em função da manu-
tenção prevista do sistema, em função da limpeza de luminárias, 

troca de lâmpadas etc. Neste anexo, a norma também explicará 
quais fatores deverão ser considerados em uma manutenção, que 
influenciam no projeto, como depreciação de lâmpadas, manu-
tenção de luminárias e de superfícies da sala, e dá exemplos de 
quais devem ser os fatores de manutenção em função do tipo 
de ambiente e da periodicidade de limpeza.

Quais os principais pontos da norma que foram alterados 
em relação à edição anterior?

Diversos. A norma atual trata apenas dos níveis de iluminância 
e de questões de uniformidade, porém, não abordava requisitos 
como controle de ofuscamento, índice de reprodução de cor 
(IRC), temperatura de cor, a questão da manutenção e iluminação 
de estações de trabalho. Na verdade, a edição revisada é mais 
abrangente, pois, para cada tipo de atividade, além dos níveis 
de iluminância, estabelece as devidas diretrizes.

Outra novidade é a recomendação da grade de cálculo para 
projeto do sistema de iluminação. Dependendo do tamanho da 
sala em questão, a grade define a quantidade de pontos por 
ambiente. Então, por exemplo, uma sala pequena acaba ten-
do uma distância menor entre pontos, diferentemente de uma 
sala grande. Um dos anexos informativos dá essa orientação 
de como se fazer essa grade e de quantos pontos precisam 
ser considerados nela. E ao fazer a verificação dos níveis de 
iluminância, faz-se uso dessa mesma grade de projeto. 


