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Caros leitores,

Já muito se escreveu sobre a tecnologia LED e os desafios que a mesma 
constitui para todos nós. Deixámos a forma de produzir luz através da 
incandescência e luminescência para a electroluminescência, o controlo 
analógico para o digital, a estabilidade/estagnação dos últimos 60 
anos para a rápida e constante evolução de todas as vertentes ligadas à 
iluminação, resumindo vivemos tempos de rápida mudança.

Os ganhos na eficiência energética têm de ser acompanhados por 
alterações no planeamento, na forma e no modo de projectar, instalar, 
manter, etc.

Os decisores debatem-se, na hora de migrar para a nova tecnologia, com 
questões como:

Com o constante e rápido desenvolvimento será melhor aguardar pela 
próxima evolução? Será melhor esperar que os preços baixem mais?, retrofit 
ou luminária dedicada? Devo investir em durabilidade a 5,10,15,20 anos? 
Será que a marca existirá daqui a 5,10,20 anos? Será prematuro investir 
em telegestão? Wireless, PLC? Que protocolo de comunicação usar? As 
garantias funcionam? Como é que meço e avalio falhas paramétricas? Um 
LED apagado acciona a garantia, ou apenas 10%, 20% apagados? Devo 
optar por uma marca especifica de LEDs? O que as distingue? Como gerir 
a manutenção de um sistema LED? Será mesmo Plug&Play&Forget? Se 
necessito de substituir uma luminária no meio de outras alguns meses 
depois, haverá diferença? Há garantias que o modelo continua a ser 
fabricado? Etc,etc,etc.

É verdade que o risco de obsolescência é elevado e que muitas destas 
perguntas exigem um conhecimento mais aprofundado da tecnologia 
(para outras ainda não há resposta). Daí a necessidade de trabalhar com 
marcas credíveis ou de procurar aconselhamento junto de gabinetes ou 
pessoas que lhe possam oferecer soluções sustentáveis e com um mínimo 
de garantia.

A electrónica chegou em força à iluminação e temos de estar conscientes 
de que a busca de soluções a 20/30 anos, que se fazia no passado, já não é 
viável face a uma tecnologia que evolui todos os meses. Mesmo sabendo 
que estas soluções LED continuarão a funcionar daqui a 20 anos, tornar-
se-ão insustentáveis face a essa mesma evolução. É o que se passa no 
quotidiano com os telemóveis, automóveis, computadores, etc.

Na hora de decidir é importante ter em conta esta realidade e ter consciência 
que a decisão de hoje poderá em menos de um ano parecer uma decisão 
errada face ao avanço da tecnologia. O importante é, na hora de decidir, 
ter noção dos objectivos que se pretendem (eficiência, qualidade de luz, 
redução de custos operacionais, etc) e procurar que a solução escolhida 
cumpra com esses mesmos objectivos pelo período previamente planeado.
Nesta altura é muito difícil imaginar o fundo do túnel. Sabe-se que ainda 
há um longo caminho a percorrer e também se sabe que nesta fase de 
desenvolvimento a tecnologia LED de qualidade já oferece ganhos 
de eficiência bastante elevados e que justificam em muitos casos o 
investimento.

Noutros casos que não em novas instalações, é necessário avaliar outras 
variáveis, nomeadamente a análise do ciclo de vida da instalação anterior e 
da que vai ser implementada. Resumindo, o que é mais sustentável.

Com os melhores cumprimentos, Alberto Vanzeller
General Manager Aura Light Portugal

Veja os vídeos Aura Light
https://www.youtube.com/watch?v=yFV9ET_C6mA

http://youtu.be/sZ7LLgPYO48?list=UUUmvD0KMobrCgvX3lwg4Hbw

http://youtu.be/J4UW7e-umhs?list=UUUmvD0KMobrCgvX3lwg4Hbw



 |  3

O Factor de Manutenção na tecnologia LED 

Nesta edição debruçar-me-ei num outro 
problema tão ou mais importante que o 
CRI, refiro-me ao cálculo do factor de ma-

nutenção da instalação (FM) quando se projectam 
sistemas de iluminação com tecnologia LED.

O cálculo do FM para iluminação interior é 
definido na recomendação CIE 97 e é o produto 
dos seguintes factores:
FM=FMFL*FSL*FML*FMSZ em que:
FM - Factor de manutenção da instalação
FMFL - Factor de manutenção do fluxo da lâmpada
FSL - Factor de sobrevivência da lâmpada
FML - Factor de manutenção da luminária
FMSZ - Factor de manutenção das superfícies do 
local

Para a iluminação exterior é definido na 
recomendação CIE 154:  
FM=FMFL*FSL*FML*FMS em que:
FMS - Factor de manutenção de superfície (não 
utilizado em muitos países, incluindo Portugal)

Para sistemas convencionais, grande parte dessa 
depreciação é recuperada após uma troca de 
lâmpada ou de uma simples limpeza.

É lógico que quanto mais curto for intervalo entre 
cada operação de manutenção, menor depreciação 
acontece, maior é o factor de manutenção e, 
consequentemente. há menor troca de luminárias 
e menores custos de energia. Para sistemas conven-
cionais é normal considerar períodos de 4 anos.

Ora com a tecnologia LED, o factor de manutenção 
da luminária e do local são os mesmos, mas os 
restantes factores não. O normal é substituir 
toda a luminária no fim da sua vida útil, quando 
a depreciação ultrapassa os 30%, valor a partir do 
qual se considera que a visão do utilizador detecta 
essa diferença.

Os fabricantes apontam para uma depreciação 
de 30% ao fim de dezenas de milhares de horas, 
sustentados em modelos empíricos aplicados a 
LEDs e extrapolados para luminárias com base nas 
métricas LM80 e TM21.

A IES recomenda-as para a tecnologia LED e 
quando o nível de iluminação é crucial (iluminação 
não decorativa) não devem ser considerados 
valores superiores a 0,7 para os FMFL.

Daqui extraem-se de imediato algumas conclusões:

- Com base na durabilidade, menores custos de 
manutenção e eficiência energética, o projectista 
opta por um sistema LED e considera para o FMFL 
0,7, resultando num nível inicial 143% acima do 
objectivo, com implicações no nº de luminárias 
e no consumo, por dezenas de anos!!!!, quando a 
opção, por exemplo, de 0,8 versus 0,7 implicaria 
13% menos de potência!!!

-Ao aplicarmos este factor de 0,7 indis-
criminadamente para luminárias LEDs, consi-
deramos em igualdade de circunstâncias uma 
luminária com L70 @ 15000H, L70 @ 150000H ou 
L70B10 @ 50000H; luminárias alimentadas a 1 A 
ou 350 mA; com dimming (durará mais) ou sem 
dimming,; etc.

A estes pontos acrescentamos ainda outros que 
nos fazem reflectir:
- Em Portugal é raro encontrar uma infra-estrutura 
que faça manutenção preventiva. Normalmente 
é utilizado o sistema “spot”, substitui-se o que 
se avaria/apaga, lâmpada/luminária ou outro 
componente e difusores/refletores ou limpeza de 
superfícies, muito raramente.

O caso dos sistemas LEDs é ainda mais grave pois a 
maioria considera este sistema Plug&Play&Forget 
(PPF), excepto no caso de falhas caóticas em que 
se pergunta: o que acontece quando ao FMFL se 
associam o FML e o FMZ? Se a luminária apontar 
para uma vida útil de L70@100000 horas, não 
seria correcto a cada 4 anos aplicar novamente os 
factores FML e FMZ tantas vezes quantas as que 
resultam da divisão de 100 mil/35 mil (4 anos)? 
Dirão que não, pois de 4 em 4 anos limpam as 
luminárias e o local. O leitor acredita nisso?

-Substituem-se sistemas convencionais em 
funcionamento em nome da eficiência energética, 

com poupanças que podem ultrapassar os 50%. 
Pergunto se vale a pena penalizar o sistema com 
um FMFL de 0,7 ao longo de dezenas de anos, 
quando a tecnologia evolui todos os meses, o que 
levará, em nome da eficiência, à substituição do 
mesmo muito antes do fim de vida?

- Voltando ao PPF e à durabilidade, não havendo 
nenhum sistema na luminária que indique falhas 
paramétricas ou o fim da sua vida util, como se 
determinam as mesmas? Por auditoria?

Perante estas questões e na ausência de 
uma métrica de factor de manutenção mais 
adaptada aos LEDs, não me parece tecnicamente 
sustentável o cálculo do FM como se de um 
sistema convencional se trate.

Enquanto não aparecer uma nova recomendação 
adaptada aos LEDs, é minha opinião que se calcule 
o FM destes sistemas para períodos de 4 anos, da 
seguinte forma: 

Para os factores FML e FMZ (quando aplicável) 
segue-se a mesma filosofia dos sistemas 
convencionais: O FMFL deve ser de 0,95, ao 
alcance da grande maioria de marcas reputadas 
de sistemas LEDs ou outro retirado dos gráficos 
dos fabricantes e extrapolados para 4 anos. O FSL 
deve ser 1. Normalmente funciona a garantia do 
fabricante e o aparelho em causa é de imediato 
substituído.

O projectista deve informar o dono do projecto da 
necessidade de uma intervenção preventiva a cada 
4 anos e, durante a mesma, devem ser realizadas 
operações de limpeza e uma medição de níveis. 
No caso de haver graves inconformidades, deverão 
ser realizadas operações correctivas ou deverá ser 
accionada a garantia junto do fabricante.

É minha convicção que assim o FM se aproxima 
da realidade imposta pela tecnologia, reforçando o 
papel do projectista na escolha de marcas/sistemas 
que lhe ofereçam mais garantias de qualidade, e 
permitindo assim ganhos de eficiência.

Factores de depreciação luminosa

Por Alberto Vanzeller
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Iluminância real de um sistema de iluminação (LLF = 0.70)
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Realizou-se entre os dias 27 e 31 de Agosto o Aura Festival, evento noturno 
que celebra a Luz neste Ano Internacional da Luz, e do qual a Aura Light 
foi parceira tecnológica. A participação da Aura Light neste evento foi 

uma escolha natural dada a sua natureza profundamente ligada à Luz e por pro-
mover a comunidade de Sintra, concelho do qual a Aura Light faz parte.

Esta acção promotora da vila de Sintra, património mundial da UNESCO, que teve 
grande adesão, levou moradores e visitantes a redescobrirem diversos marcos 
da vila que se foram modificando ao longo do tempo, através dos trabalhos de 
20 artistas portugueses e internacionais, numa dinâmica entre instalações-luz, 
vídeo mapping, mapeamentos, percursos-memória, performances e vídeo. 

Aura Festival
Paisagens de Luz dão vida às noites de Sintra

Veja os melhores momentos 
do Aura Festival aqui!
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que asseguram ainda um elevado conforto visual e baixo encadeamento, e 
lâmpadas Aura T5 Eco Saver para uma máxima poupança energética e elevada 
duração. Já nos gabinetes individuais da zona de Exames, locais de dimensão 
reduzida, foram instalados os downlights CR 150 2000L com o seu elevado 
fluxo luminoso e elevada qualidade de luz graças à tecnologia TrueWhite® 
da CREE, bem como uma vida mais longa e uma maior economia de energia. 

Outro dos requisitos técnicos nestes locais é a resistência e estanquicidade 
das luminárias que devem ser fechadas e seladas, ter um IP elevado, ser 
antissépticas, garantir a uniformidade da iluminação e não aquecer muito 
devido à necessidade de manter uma temperatura baixa na sala, devendo a 
escolha recair em lâmpadas fluorescentes para uma melhor precisão visual. 
Para responder as estas exigências a luminária escolhida foi a Aura Silene, 
equipada com lâmpadas T5 da Aura Light.

Os corredores e áreas de circulação merecem uma atenção especial na 
iluminação de modo a optimizar a orientação, reduzir riscos, proporcionando 
uma iluminação sem brilhos e que ajude a identificar obstáculos como 
degraus, escadas e rampas, sendo indicados os downlights Cree CR150 1000L.

Nas zonas de recepção foi instalada a Aura Celtis, na versão suspensa em linha 
contínua sob os balcões, complementada pelos downlights Cree CR150 nas 
zonas de espera e por trás dos balcões de atendimento, para uma iluminação 
atraente e suave criando um ambiente com pouco contraste com o exterior 
e acolhedor.

Hospital Cuf Descobertas
Iluminação de qualidade para serviços de excelência

Utilizada de forma eficaz nos serviços de saúde, a iluminação pode 
melhorar o ambiente e desempenhar um papel fundamental na 
promoção do bem-estar dos pacientes e funcionários, psicológica e 

fisiologicamente e o Hospital Cuf Descobertas é exemplo disso. O edifício 
foi construído em 2001 e foi já alvo de diversas melhorias tendo sido a mais 
recente à zona de Exames Especiais e Patologia. 

Como em qualquer projecto a iluminação deve ser pensada de acordo com 
as características do local, porém este tipo de unidade tem características 
muito especiais, e a par da Cirurgia, será das zonas mais exigentes a nível 
luminotécnico, devendo obedecer à norma EN-12464. 

Na Zona de Auto-transfusão é imperativo garantir uma boa reprodução 
cromática, a ausência de brilho e evitar ao máximo a fadiga visual, de modo 
a garantir o óptimo desempenho dos profissionais de saúde nos exames e 
diagnósticos. Este conforto visual e ausência de encandeamento foram 
garantidos pela luminária Aura Iberis com difusor microperfurado e uma 
iluminação indirecta, vidro de protecção IP 40 para maior segurança, e 
equipada com as eficientes lâmpadas Aura Unique Long Life.

Tanto nas salas de Exames como nos gabinetes zona de Patologia é necessária 
uma iluminação de alta intensidade para a execução de procedimentos médicos 
e tratamento especializado. Este tipo de atividade tem exigências rigorosas 
no olho humano e exige acuidade visual excelente, sendo a escolha natural 
a Aura Oxalis, com os seus reflectores duplo-parabólicos em alumínio Miro4 

Dono de obra: Grupo Mello Saúde 
Engenharia: OMF Engenharia de Edifícios, Lda
Instalador: Bonitate, Lda
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Ano Internacional da Luz 2015
O ano em que a iluminação é rainha

“Com o avanço da tecnologia, os Powerpoints 
substituíram os acetatos, mas eu tenho 

saudades das muitas aulas de Física que dei 
com folhas transparentes que coavam a luz do 
projector. Na imagem, dispenso os acetatos e 

brinco com ímanes que atraem clipes. Veja-
se a luz nos olhos das crianças, que parecem 

magnetizadas pelos ímanes. Aprender é ver a 
luz. Elas ainda não sabem que a luz tem a ver 

com os ímanes: é uma onda electromagnética. 
Mas vão aprender.”

Carlos Fiolhais
Físico, Coordenador da Comissão 

Nacional do Ano Internacional 
da Luz

Guilherme de Almeida
Astrónomo, Associação Portuguesa 
de Astrónomos Amadores

“Os globos são os maiores inimigos do céu nocturno. 
Aparentemente inocentes, pululam aos milhares pelas 
nossas cidades, invadem as vilas da província e parecem 
ser a suprema alegria de muitos autarcas, desejosos de 
transformar topónimos em árvores de Natal permanentes. 
Pela sua multidireccionalidade emissiva, o seu efeito 
colectivo aumenta sobremaneira  o brilho artificial do 
céu nocturno,  reduzindo drasticamente o número de 
estrelas observáveis a olho nu. O mesmo acontece com 
as luminárias encastradas no chão. O incremento dos 
globos  e luminárias embutidas no solo está associado ao 
declínio da beleza dos nossos céus. Com luminárias bem 
projectadas, estes prejuízos poderiam ser minimizados.”

“Quando penso na luz, começo por pensar na luz solar 
e vejo-a como um dos elementos essenciais para o 
funcionamento do nosso planeta e para a geração de 
recursos naturais. Depois, na relação diária com a luz, 
preocupam-me questões como o acesso, a eficiência e o 
desperdício, ou até o excesso de luz. A luz fascina-me pelo 
desafio permanente que é ter a quantidade e a qualidade 
certa para nos assegurar a melhor qualidade de vida, 
unindo as valências de múltiplas disciplinas próprias de uma 
visão ambiental e integrada, onde o uso de recursos não 
renováveis, (que não a luz solar), deve ser minimizado.”

Francisco Ferreira
Engenheiro do Ambiente, 
Quercus
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O Ano Internacional da Luz é uma iniciativa mundial que pretende realçar a importância da luz e das tecnologias ópticas no nosso dia-a-dia, 
reconhecendo a importância da conscientização mundial acerca do papel das tecnologias baseadas na luz na promoção do desenvolvimento 
sustentável nas mais diversas áreas. A verdade é que a luz tem tido um papel essencial no nosso quotidiano e ajudou a revolucionar disci-

plinas como a energia, a educação, a agricultura, a comunicação e a saúde, entre outras. Para celebrar esta efeméride e para entender esta multidis-
ciplinariedade, quisemos saber qual a importância da luz e da iluminação em algumas destas áreas e pedimos-lhes para fazerem uma breve reflexão 
acerca da Iluminação.

Samuel Roda Fernandes
Arquitecto, Presidente CPI

“A Lição de Anatomia do Dr. Tulp  - Nesta pintura, Rembrandt 
usa a luz como modeladora da imagem. A luz é determinante na 
estrutura da obra. Os contrastes lumínicos recriam um contexto 
e um espaço. A luz sobrepõe-se a todas as contradições de pose 
das personagens, aos erros anatómicos e aos erros processuais 
da autópsia. Uma luz intensa ilumina fortemente o cadáver de 
um enforcado com os tendões do braço esquerdo expostos e 
é dirigida intencionalmente de modo a que o corpo morto se 
destaque da escuridão das figuras que o rodeiam. 
No quadro é difícil de perceber onde estão situados os pontos 
de emissão da luz, usados para revelar e ampliar as expressões 
dos olhares dos assistentes, mais preocupados em aparecer do 
que em prestar atenção à aula. O olhar vago e concentrado do 
professor que parece falar para o vazio, convoca o observador, a 
ser um outro ponto fulcral de toda a composição.
O centro do quadro é o morto ou a morte e a indiferença em face 
dela. Simultaneamente o cadáver é também uma fonte de luz que 
é também a luz do conhecimento científico veiculado no aforismo 
grego “conhece-te a ti mesmo”. 

Fernando Guerra
Fotógrafo, FG+SG 
Fotografia

“As melhores imagens, ou aquelas de que gosto de ver e fazer são 
geralmente resultados do acaso- mas onde a luz tem sempre um 
papel essencial. É aliás a luz, o elemento mais importante numa 
fotografia e o desafio diário de a tentar guardar para sempre em 
milhares de fotografias o que me fez ter tornado a fotografia o 
centro da minha vida profissional, tendo há muitos anos passado a 
minha formação de arquitecto para um plano secundário.
A luz cria o cenário e só depois, quando fotografo, me preocupo 
com os atores, sejam arquitecturas, pessoas ou paisagens. E a luz, 
por ser um dos poucos fatores que não controlo, aprendi cedo 
a importância de a seguir, de ter o tempo, para durante um dia 
inteiro, a ver desenhar o que fotografo, ajudando-me a desvendar 
as nuances da forma, para apanhar a obra que fotografo num 
momento decisivo e que dificilmente se repete. 
Com a responsabilidade que me cabe da passagem da mensagem 
do que é a obra, em que muitas vezes os meus olhos são os únicos 
responsáveis pela forma como uma determinada obra é vista em 
todo o mundo, o registo tem de ser claro, muito preciso. Esteja 
nesse momento uma luz bonita... ou um dia de chuva continua.
No final de um dia devo ter fotografado as respostas a 3 simples 
perguntas: “onde fica”, “o que é” e “para que serve”. Os objetivos 
são simples, mas a forma como se responde é complexa- existem 
fatores que não dependem de mim- Um deles, e talvez o mais 
condicionante de todos: a luz.”
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Museu do Aljube
Recriação de um 
espaço com História

Apresentado pela Câmara de Lisboa como “um espaço de 
memória e de evocação da luta pela liberdade”, O Museu do 
Aljube - Resistência e Liberdade é o museu municipal que fal-

tava há muito na cidade de Lisboa e que vem assim preencher uma 
lacuna relativamente a um importante período da história na só da 
cidade como de todo o País. O museu pretende valorizar a memória 
e importância da resistência na construção de uma cidadania respon-
sável e na luta pela liberdade contrariando a “amnésia desculpabili-
zante” que por vezes se presencia e que foi cúmplice da ditadura de 
1926 a 1974.

O espaço onde agora vai funcionar o Museu recebeu, durante a 
ditadura, presos políticos durante a fase de interrogatório, que 
decorria geralmente na sede da PIDE. A cadeia do Aljube foi 
assim reconvertida de modo a acolher os visitantes mas manteve 
parte da sua estrutura original, como a porta principal da antiga 
Cadeia do Aljube que se encontra actualmente encerrada, embora 
conservada como evidência do antigo estabelecimento prisional. 
O edifício compreende uma exposição permanente de vestígios 
arqueológicos e sobre a história do edifício (piso -1), uma loja e 
exposições temporárias (piso 0), uma exposição permanente 
(pisos 1 e 2), uma zona de “curros”, celas (piso 2), um centro de 
documentação (piso 3) e ainda um auditório e cafetaria (piso 4).

Neste projecto a iluminação contribuiu para a transformação 
do espaço, tendo sido utilizadas luminárias da Aura Light. A 
Eco luminária Andro com lâmpadas fluorescentes Aura T5, uma 
versátil luminária que foi instalada nas diversas sancas existentes 
ao longo do edifício, fornecendo uma iluminação indirecta, 
uniforme e discreta que complementa a arquitectura no centro 
de documentação, em locais de circulação, como corredores e 
escadarias, e também nas instalações sanitárias.

Dono de obra: C.M. Lisboa
Arquitectura: Manuel Graça Dias e Egas José Vieira - Contemporânea, Lda
Engenharia: Acribia, Lda
Instalador: J. Henrique Coelho, Inst. Electr. Lda
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Para as diferentes salas de exposição pretendia-se uma solução flexível 
que permitisse a movimentação e ajustes após a instalação de maneira 
a responder às diferentes necessidades estruturais das exposições 
montadas, tendo-se optado pelos projectores altamente eficientes Lion 
LED da Moltoluce, em carril trifásico, com um IRC>90, um factor de elevada 
importância para um espaço expositivo. Estes projectores em conjunto 
com as luminárias Andro, ambos com regulação DALI, permitem ainda o 
controlo da luz de uma forma simples e eficaz para a criação de diversos 
ambientes. Além disso, o seu design elegante e moderno faz com que se 
integrem de forma natural na arquitectura, apesar do contraste agradável 
da estrutura de carril no caso dos Lion LED.
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Zona da Levada - Alcobaça
Segurança e iluminação em espaços de lazer

Ao pensar a iluminação de um espaço de lazer como um jardim 
ou um parque infantil, a principal preocupação é a criação de 
um ambiente agradável, que convide ao passeio e que, no caso 

de espaços de recreio, permita aos pais um fácil reconhecimento das 
crianças que utilizam o espaço e dos potenciais obstáculos e perigos, 
transmitindo uma sensação de segurança e possibilitando a utilização 
em pleno dos locais.

Esta foi uma das razões pelas quais, ao requalificar a Zona da Levada, 
parte do famoso sistema hidráulico que os monges cistercienses 
construíram no Mosteiro, a autarquia de Alcobaça optou por utilizar a 
luminária LED XSP da Cree. Este era um espaço que estava ao abandono, 
despercebido a muitos dos que passavam nas traseiras do Mosteiro de 
Santa Maria de Alcobaça. 

A solução escolhida, com a luminária Cree XSP e a coluna Aura CYCA, 
de 4 metros, altura ideal para zonas ajardinadas e de lazer, garante uma 
elevada qualidade da luz com um terço do consumo das tradicionais 
bolas de sódio de alta pressão existentes na envolvente, conseguindo 
assim poupança aliada a um desempenho irrepreensível. 

A utilização de uma iluminação em branco neutro, aliada a uma 
óptima reprodução cromática assegura um ambiente convidativo, 
fácil identificação de obstáculos e uma sensação de segurança muito 
superior às soluções tradicionais.

Fornecida com selector interno que permite regular a potência em 
níveis diferentes entre os 15W e os 52W, esta solução possibilita adequar 
os níveis de luz conforme as diferentes necessidades de cada espaço. 
Por exemplo, permite aumentar os níveis luminosos na zona do parque 
infantil e nas passadeiras e reduzir nas ruas secundárias. 

Isto permite controlar ainda mais o consumo energético, sem 
comprometer a qualidade da luz, e uma grande flexibilidade na 
utilização da solução, possibilitando à autarquia focar os seus recursos 
onde estes são realmente importantes. 
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A pensar nestas questões foi escolhida uma solução com a luminária 
Cree XSP, luminária dotada de tecnologia exclusiva Cree NanoOptic®, 
para uma óptima precisão fotométrica, evitando encandeamento e 
sombras e garantindo uma circulação segura, sem desperdício de fluxo 
e, consequentemente, de gastos energéticos. 

A solução proposta de 52W em alternativa às luminárias de 150W 
VSAP, que figuravam a solução inicialmente pensada, possibilitou ainda 
uma redução do consumo em energia de 69%.  Aliadas ao excelente 
desempenho e poupança energética estão uma longa vida útil e uma 
necessidade quase inexistente de manutenção, factores que fazem 
desta uma solução realmente sustentável e com qualidade assegurada!

“Uma solução eficiente, com 
uma uniformidade que muito 
surpreendeu e agradou os 
utilizadores do estacionamento.”

Engº João Cunha, By Layer - Estudos de Engenharia

Marinha Grande
A importância da luz na requalificação urbana

As zonas de estacionamento são muitas vezes consideradas 
espaços simples mas a realidade é que a nível de projecto lu-
minotécnico e a nível de utilização levantam questões muito 

específicas.

Zonas de circulação, por parte de veículos mas também de peões, são 
locais que devem estar bem iluminados, limitando sombras e qualquer 
dificuldade na percepção visual, devendo garantir uma sensação de 
segurança tanto para condutores como para peões.

O espaço da antiga fábrica de vidros J. Ferreira Custódio, na Marinha 
Grande, é um exemplo deste tipo de projecto. Um antigo espaço 
industrial abandonado no centro da cidade, que sofreu uma reabilitação 
urbana reforçando a oferta de estacionamento. 

Aparentemente simples, mas com características técnicas muito 
próprias: O nível e a qualidade da luz são determinantes e podem 
tornar um espaço amplo e de utilidade pública num local de passagem 
indesejada ou perigosa e negligenciado.
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Os nossos clientes da área de Retail procuram soluções de ilumi-
nação com um bom retorno do investimento, que cumpra to-
das as normas, enquanto os ajudam a optimizar a imagem dos 

seus produtos e as suas vendas. O Carrefour em Itália não foi excepção 
e na altura de escolher o seu fornecedor de iluminação para a renovação 
dos sistemas instalados, a escolha recaiu na Aura Light. 

Neste projecto para substituição de um sistema de iluminação com lâmpa-
das fluorescentes T5 de 35W, com sombras e níveis baixos, era necessária 
uma solução que aumentasse o nível da iluminação e que ao mesmo tem-
po permitisse poupanças. A Canaled by Aura Light foi a solução proposta.

A Canaled by Aura Light é um avançado sistema de iluminação lin-
ear LED, modular, de até 120m de comprimento, com necessidade 
de apenas uma alimentação de topo. Este sistema LED permite um 
consumo energético 60% menor do que instalações tradicionais, e 
a sua vida útil longa permite a redução dos custos de manutenção.  

Carrefour Itália
Uma solução eficaz e acompanhada de poupanças

Prémio Empresa Empreendedora de 2015 para a Aura Light

A Aura Light foi galardoada com o prémio de Empresa Empreendedora 
do Ano 2015 com base na mais recente análise do mercado de iluminação 
feita pela empresa de consultoria de crescimento global Frost & Sullivan. 

Os pilares do prémio Empresa Empreendedora do Ano, da Frost & Sullivan, 
são a inovação empresarial e o impacto junto do cliente. A pesquisa da 
Frost & Sullivan confirma que a Aura Light identificou claramente a lacuna 
tecnológica entre os conceitos de iluminação  tradicional e iluminação 
LED, juntamente com a complexidade no fornecimento de soluções de 
iluminação completas e integradas por parte de diferentes fornecedores.

Breves
Aura Light alia-se à FAO na luta contra a fome e pobreza

A Aura Light iniciou uma parceria com a Organização para a Alimentação e 
a Agricultura das Nações Unidas (FAO) para ajudar na luta contra a fome e a 
pobreza. A Aura Light vai apoiar o seu trabalho, doando 1% das suas receitas 
de iluminação sustentável para ajudar a organização. 

Durante os próximos três anos, a Aura Light irá doar à Organização para a 
Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas 1% dos lucros das suas venda 
de soluções e produtos de iluminação sustentáveis para supermercados 
em Itália, Espanha, Grécia e Portugal. A doação reverterá para o apoio de 
projectos específicos da FAO relacionados com eficiência energética, energia 
renovável, segurança alimentar e sustentabilidade.

Benefícios com a Aura EasyT8

• Eficiência energética

•  Qualidade de confiança
•  Vida útil de 50.000 horas

•  Desenhada para reduzir o 

tempo de instalação

•  Sem investimentos adi-
cionais necessários

Para além disso a Canaled by Aura Light tem um tempo de instalação 
bastante reduzido em comparação com outros sistemas. O seu design 
simples e modular permite a remoção de uma secção sem ter de mexer 
nas secções adjacentes, bem como a deslocação de todo o sistema para 
outro local, sendo a solução ideal para as necessidades do Carrefour.  

Também o reposicionamento dos equipamentos foi necessário, sendo 
o ideal a colocação das luminárias em paralelo para evitar sombras nas 
prateleiras e nos produtos. 

Verificou-se ainda que a 100% este sistema fornecia um nível de 
lux demasiado elevado, podendo ser utilizado o sistema de regu-
lação da luminária, que com 60% do fluxo, um consumo de 24 W 
por metro, conseguiu mais de 900 lx a uma altura de 1,5 m e uma 
média de 400 lx nas prateleiras, níveis de iluminação 58% e 43% 
superiores à solução antiga, respectivamente. E ainda com uma 
redução do consumo em 57%!

Antes Depois


