
A ABILUX- ASSOCIAÇÃO BRASILEIA DA INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO, elaborou com seu corpo 
técnico, um guia de Orientações gerais sobre luminárias LED para Iluminação Pública. Nele, apresen-
tamos aspectos determinantes, na escolha de um bom produto, com qualidade e garantia. Estas Orien-
tações objetivam ajudar o Município a tomar a decisão adequada na compra de luminárias LED, para 
que se obtenham benefícios de redução no consumo de energia, redução nos custos de manutenção e 
geração de iluminação eficiente em prol dos munícipes.            

Estas informações estão disponíveis no Guia LED, no site: www.abilux.com.br. No site também estão 
listados vários associados que podem auxiliá-lo em projetos de iluminação.

Outrossim, destacamos que existem ações adicionais a serem observadas:

a. Analise o projeto de iluminação de sua cidade, agrupando as necessidades de ruas, avenidas etc. 
Faça o planejamento adequado de manutenção, substituição e modernização.

b. Especifique o melhor produto, para o seu município, seja em tecnologia convencional ou em tec-
nologia de ponta, LED. Evite produtos simplificados que não atendem às normas vigentes.

c. Lembramos que na área de iluminação pública, com a tecnologia do LED, há a possibilidade 
da implantação da denominada cidade inteligente (smart city). Assim, para interligação com 
outros sistemas, é importantíssimo exigir que os protocolos de comunicação e o código fonte, 
fiquem sob domínio da Prefeitura para que a mesma não fique refém do fornecedor.

d. Temos empresas instaladas no Brasil aptas e capacitadas para fornecer luminárias com qualidade 
mundial e, assim, como o ocorrido em diversos outros Países /cidades (USA- Los Angeles; AR-
GENTINA – Buenos Aires; CANADA   e na própria CHINA), sugerimos que os fornecimentos 
em grande parte, ou na totalidade, sejam de produtos com fabricação nacional, pois desta forma 
serão gerados empregos e desenvolvimento tecnológico.

e. Lembre que o Município como um todo arcará com os custos e que há duas formas de atuali-
zar/expandir seu parque de iluminação:

I. Investimento GRADUAL – de forma condizente com a verba de iluminação e com as redu-
ções de consumo de energia e custos de manutenção.

II. Investimento MACIÇO -  através de PPP (Parceria Publica Privada) ou financiamento por 
Banco. O BNDES divulgou em janeiro de 2017 uma linha de financiamento para aquisição 
de luminárias LEDs nacionais.

A distribuição desta orientação está sendo feita a todos os municípios, Tribunais de Contas dos respec-
tivos Estados e Municípios e demais órgãos envolvidos no ambiente da Iluminação Pública.


