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Caro leitor,

Bom ano.

Nesta edição Nº 9 da AuraMag iremos abordar o tema da Human 
Centric Lighting (HCL) através de uma entrevista com uma das maiores 
investigadoras mundiais, a Drª Mariana Figueiro, reitora do Lighting 
Research Center/Troy/Albany (LRC),  e de um artigo, da minha autoria, 
sobre a polémica do momento: os impactos da “Luz azul” da tecnologia 
LED aplicada à iluminação pública. Este artigo será dividido em 7 partes 
e pode ser descarregado em PDF no site da Auralight ou no site do CPI, 
na zona reservada a sócios.

É uma honra para a nossa publicação poder apresentar uma 
entrevista em exclusivo da Drª Mariana Figueiro, investigadora 
sempre muita ativa na defesa das boas práticas de iluminação. 
Este é um tema quente em todo o mundo: sobre o mesmo são 
realizados congressos, workshops, estudos, etc. e este tem chamado 
à iluminação profissionais de outras disciplinas como neurocientistas, 
oftalmologistas, psicólogos, entre outros.

Desde a descoberta, em 1998, do fotorrecetor Melanopsina que não 
param de haver novas descobertas, novos avanços ligados à iluminação, 
novos estudos ligados aos impactos não visuais da luz, o que obriga 
a reformular o conceito de qualidade da luz ligado ao projeto de 
iluminação, que agora se denomina Human Centric Lighting (HCL).

No HCL convergem 2 fatores importantes: a tecnologia LED e o Ritmo 
Circadiano. A tecnologia LED porque a mesma permite controlar 
eletronicamente a intensidade e o diagrama espectral da fonte de luz 
com elevada precisão. O ritmo circadiano porque não é mais nem menos 
do que o nosso relógio biológico que é regulado, quase na totalidade, 
pela luz e que ,de acordo com a intensidade, composição espectral, 
altura e tempo de exposição, inibe ou estimula a hormona “do sono” - a 
melatonina.

A HCL obriga-nos a estudar novas métricas, novos parâmetros de 
qualidade e uma nova abordagem ao projeto de iluminação. Na linha da 
frente da investigação está o LRC, mais concretamente a Drª Mariana 
Figueiro. Enquanto os estudos prosseguem e as certezas existem, mas 
ainda não se conseguem quantificar, o mercado vai assistindo a um sem 
nº de artigos alarmistas, teorias e mais teorias, mal-entendidos e que 
convergem todos num único culpado ou salvador do planeta: o LED.

Neste sentido, a Auralight entendeu fazer o convite à Drª Mariana 
Figueiro para, juntamente com o meu artigo, tentar contribuir, nas 
atuais circunstâncias, para um melhor esclarecimento sobre a HCL e os 
impactos “negativos” da tecnologia LED.

Boa leitura!
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
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Av. Santo Condestável - Lisboa
Iluminação como serviço público

Num projecto de iluminação pública funcional, o estudo lumino-
técnico deve ter em consideração vários factores e requisitos 
técnicos de acordo com o tipo de via, rua ou área, e os seus utili-

zadores. Para tal, é utilizado um sistema de classificação de vias para padro-
nização e harmonização da iluminação de acordo com a tipologia.

No projecto luminotécnico da Avenida do Santo Condestável, em Lisboa, 
com uma classificação ME3, o objectivo era a iluminação do espaço de 
forma a garantir a segurança dos condutores e peões, respeitando os 
moradores dos edifícios circundantes.

Foi considerada a instalação aos 12m de altura em colunas duplas ou 
simples, de braço reto com a maioria com cerca de 0,5m a 0,75m e 0º de 
inclinação, com uma luminária que optimizasse os consumos sempre com 
a qualidade lumínica como prioridade. Assim, a solução apresentada pela 
Aura Light, foi naturalmente a luminária Naica da BOOS. 

De modo a optimizar os consumos e os fluxos de acordo com as diferentes 
vias, foram utilizadas duas potências diferentes: 75W para os pontos 
duplos e 90W para os pontos simples, ambas com 81 LEDs. Para alcançar 

o objectivo de eficiência energética, a BOOS integra ainda a função de 
regulação do fluxo que permite diminuir o consumo energético, aumentar 
a longevidade dos LEDs e do sistema de iluminação, assegurando o fluxo 
luminoso constante ao longo do tempo. A qualidade deste fluxo é depois 
garantida pela a funcionalidade XBin ao assegurar uma iluminação com 
cor consistente e uniforme ao longo do tempo, evitando a degradação de 
cor dos LEDs. 

Outra tecnologia que torna a Naica uma solução duradoura e de confiança 
é o sistema de proteção contra sobreaquecimento Roilight TR (Thermally 
Reliable) da BOOS. Ao permitir desligar ou reduzir o fluxo automaticamente 
na eventualidade de sobreaquecimento da luminária, a vida útil dos LEDs 
e do PCB é maximizada, a confiabilidade do sistema garantida e o custo de 
manutenção reduzido. 

A Naica utiliza lentes com tecnologia BOOS, lentes únicas que possibilitam 
a customização da solução com um vasto leque de configurações, de modo 
a ir de encontro às necessidades específicas de cada projecto. Para este 
projecto foi utilizada a lente ORW especifica para iluminação pública 
funcional de vias de classe ME3.

Dono de obra: C.M. Lisboa
Engenharia: C.M. Lisboa
Instalador: Vibeiras
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Hotel Vincci Liberdade - Lisboa
A luz como elemento decorativo

Nas zonas de circulação adjacentes, bem como nos corredores dos quartos 
uma iluminação que ajude na orientação de quem por ali circula é fulcral. 
Para satisfazer as necessidades funcionais respeitando o carácter decorativo 
pretendido, foram usadas luminárias Andro DALI nas sancas dos corredores 
de entrada dos elevadores, apliques de parede Mycelis nas escadas e 
spotlights Serie 3380 LED da Molto Luce nas restantes zonas de circulação.

Este downlight bastante versátil foi a solução escolhida também para 
os quartos, onde fitas LED Premium da Molto Luce complementam a 
iluminação da sanca na cabeceira de cama e nas estantes. Já a iluminação 
dos w.c.s dos quartos, onde se pretende uma iluminação confortável e 
de elevada proteção devido ao ambiente húmido, foi conseguida com 
os downlights Halogeno e as luminárias Pari da Molto Luce para os 
espelhos. Ainda nos quartos, nas suites mais precisamente, as varandas 
são iluminadas pela elegante e robusta Quadro Down LED da Molto Luce.

Iluminação que cria cenários
Se nos quartos a iluminação pretende ser calma, criando um ambiente de 
sossego e conforto, nos corredores de acesso ao spa e ao restaurante uma 
iluminação mais dramática cria o cenário e consegue que o ponto de fuga 
da visão seja dirigido a estes serviços. A decoração do restaurante Agua 
foi estudada com o propósito de proporcionar toda uma experiência aos 
clientes, e a iluminação não é excepção. Num cenário de grande harmonia 
onde prevalecem os tons azuis e castanhos, os downlights Serie 3380 LED 
marcam a pontualidade e individualidade das mesas, criando um ambiente 
de intimidade, mas ao mesmo tempo um elo de continuidade do espaço e 
o destaque da decoração, como os painéis nas paredes, por exemplo. 

Um hotel é muitas vezes a nossa segunda casa. Seja em trabalho ou 
de férias queremos regressar ao final do dia a um local de conforto, 
aconchego, descanso para as nossas reuniões, passeios, etc. Quere-

mos que esteja lá para nos receber bem, que faça parte da nossa experiência, 
mesmo que seja apenas para dormir, tomar um banho, ou ir simplesmente, e 
cada vez mais frequentemente, disfrutar de uma boa refeição. Por isso, quan-
do pensamos em iluminação para hotéis, temos que ter em consideração 
diversos factores. O conforto do cliente, o bem-estar dos colaboradores, a 
imagem e mensagem do hotel são alguns dos mais importantes.

O Vincci Liberdade, o segundo da cadeia em Lisboa, situa-se numa das 
ruas mais nobres da cidade, na Rua Rosa Araújo, junto à Avenida da 
Liberdade, construída no século XIX com inspiração nos Campos Elísios 
em Paris. É uma fasquia elevada, mas o hotel Vincci Liberdade consegue-o 
na perfeição graças ao seu estilo carismático, moderno e irreverente, que 
reflete a aura da zona onde se situa, através da sua decoração e também 
da iluminação nela integrada.

O carácter decorativo da luz
O design retro mas, ao mesmo tempo, vanguardista, com detalhes de 
elegância nos espaços comuns, como a recepção e a sala de estar, pede 
uma iluminação que convide a entrar e permanecer, com uma temperatura 
de cor quente, para o máximo conforto visual de quem recebe os hóspedes, 
e dos hóspedes que aqui decidem descansar e pôr a leitura em dia, por 
exemplo. Este jogo de luzes foi aqui conseguido com uma conjugação de 
luminárias decorativas e de downlights funcionais e de pontuação da Serie 
3380 da Moltoluce.

Dono de obra: Vincii Hotels
Arquitectura: ARP - Projectos LDA/Cerquia
Engenharia: GFR - Engenharia e consultoria, LDA
Instalador: Modernilux
Construtora: HCI
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Iluminação funcional com personalidade
O conforto visual dos funcionários foi também uma preocupação não 
só no restaurante, mas também nas zonas administrativas onde uma 
iluminação funcional, de baixo encandeamento, foi conseguida pelas 
luminárias encastradas Oxalis e Iberis.  

Já nas zonas de estacionamento e áreas técnicas, a escolha natural foi a 
Juncus, pela sua elevada resistência e estanquicidade, com garantia de 
uma iluminação de qualidade que assegura a identificação de obstáculos, a 
circulação em segurança e a realização de tarefas nestes locais.

Eficácia ao mais alto nível
Num projecto como este onde a manutenção dos espaços é da maior 
importância de modo a garantir o mínimo incómodo tanto para clientes 
como para funcionários, era essencial um sistema de gestão técnica, e o 
e-DIN da Mode Lighting, é a solução perfeita. Este sistema permite assim 
o controlo dos vários cenários de iluminação nos quartos, a iluminação 
das circulações por intermédio de sensores de presença com diferentes 
níveis durante o dia, e os cenários de iluminação do restaurante, entrada e 
receção, numa solução de elevada eficácia. 

Também para a iluminação de emergência um sistema centralizado 
faz toda a diferença tanto para proporcionar um trabalho optimizado e 
eficaz da equipa de manutenção, como para maximizar a segurança do 
local. Assim, a iluminação de emergência ficou garantida pelas luminárias 
HYDRA e VIR, com Sistema Central TEV-500 Daisatest da Daisalux.

As primeiras impressões contam
Por último falamos do exterior, mas este é quem tem em primeiro lugar 
influência na imagem do hotel, sendo o primeiro contacto com o espaço e 
devendo ser convidativo e marcante para quem por ele passa. A estética do 
edifício do hotel é muito forte e tem uma grande presença, pretendido era 
uma iluminação de fachadas que acentuasse elementos distintos da sua 
arquitectura e enaltecesse a beleza clássica deste edifício. 

Os projectores orientáveis Luminy da Lec Lyon são perfeitos para a 
iluminação pontual e aliados às barras de LEDs superwatt ARCHES, de 
pequenas dimensões para não interferirem com a arquitectura, também 
elas orientáveis e de elevada resistência e eficiência, permitem que a beleza 
visível de dia esteja também visível de noite.

Conheça este espaço no 
vídeo de projecto
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Terreiro da Erva - Coimbra
Nova vida através da iluminação

Qualidade para maior conforto, segurança e poupança
O equilíbrio entre sustentabilidade económica, ambiental e social é a chave 
de sucesso em qualquer projecto luminotécnico, e este não foi excepção.

Assim, optou-se por uma solução LED, que garantisse uma redução dos 
custos energéticos e de manutenção (vertente económica e ambiental), 
com temperatura de cor de 4000K e elevado Índice de Restituição 
Cromática, que em comparação com soluções de Vapor de Sódio de 
Alta Pressão e pelas suas características, humaniza o espaço, tornando-o 
visualmente mais seguro e agradável (vertente social). Esta sensação de 
conforto e segurança é proporcionada também pelo uso dos 4000K que 
favorece os brilhos e a visão mesotópica e, logo, a definição dos objetos/
obstáculos.

A escolha natural para este projecto foi a Aura Clássica, desenvolvida 
especificamente para a substituição de lanternas antigas. Estas luminárias 
com os mais recentes componentes eletrónicos, fotométricos e materiais, 
englobando um motor LED e lentes com a tecnologia NanoOptic® da 
CREE, permitem obter elevadas poupanças, tanto com a factura energética 
como com os custos de manutenção, que passam a ser reduzidos. 

Com 20 ou 30 LEDs, estas luminárias foram ainda dotadas de lentes 
Backshield, de modo a minorar a entrada de luz incómoda nas fachadas 
e proporcionando uma boa iluminação em toda a zona viária e pedonal, 
e conseguindo uma atualização da iluminação pública fiável, eficiente e 
brilhante, mantendo a identidade histórica do espaço.

O Terreiro da Erva, no centro da cidade de Coimbra, localizado 
numa área de protecção da zona classificada como Património 
da Humanidade, foi durante alguns anos paradigma de grande 

degradação e descaracterização urbana, imagem que o município quis des-
fazer propondo uma solução de restituição da cidade aos cidadãos, crian-
do através da iluminação espaços de segurança e conforto, que permitem 
aos comerciantes e cidadãos uma nova vivência mais ativa nesta zona da 
cidade.

Programas de eficiência energética fazem parte da equação
O projecto luminotécnico teve também em consideração os objectivos 
de utilização racional de energia e a eficiência energético-ambiental em 
equipamentos de iluminação pública (IP), alinhados com o Plano Nacional 
de Ação para a Eficácia Energética (PNAEE), e a ENE 2020, o Programa de 
Eficiência Energética na Administração Pública — ECO.AP, que visam obter 
até 2020, um nível de eficiência energética na ordem dos 20% em face dos 
atuais valores, nos serviços públicos e nos organismos da Administração 
Pública.

A equipa técnica da Aura Light procedeu então à análise dos espaços no 
terreno, através da recolha de dados e com plantas da zona. Os estudos 
luminotécnicos foram realizados segundo as recomendações do DREEIP, 
tendo presente a necessidade da redução dos custos energéticos nos 
municípios, mas garantindo acima de tudo uma iluminação adequada nos 
passeios e zonas pedonais com valores superiores nas zonas de maior 
concentração e circulação.  



Conheça este espaço no 
vídeo de projecto
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Preservação da imagem histórica
O carácter histórico desta zona levou à escolha de luminárias de estilo 
clássico, instaladas em colunas de ferro fundido e em braços já existentes, 
proporcionado uma mesma linguagem de altura na zona viária e pedonal. 
Mais uma vez a vertente económica e ao mesmo tempo social, com a 
preocupação da preservação da imagem da cidade. 

Esta iluminação de carácter decorativo permitiu a humanização do espaço, 
reabilitando a sua imagem e vivência possibilitando à população conviver e 
usufruir da envolvente. 

Local histórico

Dono de obra: C.M. Coimbra
Engenharia: C.M. Coimbra
Instalador: Vibeiras
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Iluminação pública e a tecnologia LED: 
Impactos da “luz azul”!

Este artigo tem como objectivo proporcionar uma melhor compreensão dos impactos do LED, mais especificamente 
da “luz azul” desta tecnologia, que têm suscitado diversos debates. Nele serão abordados vários elementos e várias 
vertentes, resultando num artigo de fundo e de grande extensão, que nos leva a fazer uma divisão do mesmo. O 
artigo que poderá ser consultado no site da Aura Light,  ou no site do CPI, e está dividido nas seguintes partes, que 
serão divulgadas ao longo das próximas semanas:

ALBERTO VANZELLER

Com a introdução da tecnologia LED na iluminação pública, ora sub-
stituindo as tradicionais lâmpadas de descarga ora em novas insta-
lações, tem-se assistido a um crescente coro de opiniões negativas 

tendo como base essa mesma tecnologia. 

O que há menos de 5 anos era inquestionavelmente uma grande mais 
valia, quer em qualidade quer em eficiência energética, começa a ser 
injustamente, ou não, o vilão da IP.

Não há dia em que não seja confrontado ou leia na imprensa criticas de 
associações profissionais, ambientalistas, astrónomos, médicos, fotógrafos, 
cidadãos anónimos, políticos, investigadores, entre outros, sobre os mais 
variados aspetos “perniciosos” ligados à luz branca emitida pela tecnologia 
LED. Mais concretamente à componente azul do seu espectro e à necessidade 
de privilegiar LEDs de temperatura de cor TC ≤3000K versus TC ≥4000K. 

As queixas são variadas e prendem-se essencialmente com o aumento do 
esplendor luminoso no céu que os LEDs com TC ≥4000K provocam; com a luz 
intrusiva para o interior das habitações; com os impactos fotobiológicos; com 
os impactos nos ecossistemas; com os impactos no ritmo circadiano; com o 

desconforto visual que provoca; etc. 

Este debate é transversal a todo o mundo e assistimos a uma intensa troca de 
argumentos entre os vários intervenientes, onde no meio de algumas verdades, 
meias verdades e pouco conhecimento, resulta uma série de mal-entendidos e 

algum alarmismo para a maioria dos utilizadores

”O coro cresceu exponencialmente 
depois do relatório da Associação 
Médica Americana (AMA).”(1)

Fo
nt

e:
 h

ttp
://

w
w

w
.b

lu
el

ig
ht

ex
po

se
d.

co
m

•  Parte I - Introdução

•  Parte II - Poluição Luminosa

•  Parte III - Encandeamento e luz intrusiva

•  Parte IV - Impactos na Biodiversidade

•  Parte IV - Impactos nos Humanos - Parte I

•  Parte V - Impactos nos Humanos - Parte II

•  Parte VI – Conclusão

Introdução
Parte I
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No cerne do debate está, principalmente, a temperatura de cor TC ≥4000K 
utilizada na maioria das fontes LEDs instaladas na iluminação pública (IP), se 
bem que em muitos casos estas críticas estendem-se à utilização de qualquer 
LED. Curioso que, por sua vez, quando se trata de escolher LEDs para interior ou 
para uso doméstico há até uma adesão fortíssima à tecnologia.

Neste ponto sugiro, para melhor enquadramento, o visionamento das criticas 
dos moradores em Nova Iorque, depois da instalação das primeiras luminárias 
LEDs, num total de 250 mil unidades: 

Uma simples pesquisa no GOOGLE resulta na figura abaixo:

Ponto por ponto procurarei esclarecer estas e outras questões com base no 
atual estágio da tecnologia, explicando alguns factores-chave essenciais ao 
entendimento deste debate.

Começo por lembrar que desde o seu aparecimento (com descoberta do LED 
azul em 1994), a tecnologia LED evolui praticamente todas as semanas, a todos 
os níveis: chip; pacote lumínico; eletrónica associada; óticas; normas e métricas 
ligadas à iluminação pública. 

A tecnologia garante poupanças importantes através de um rigoroso controlo 
fotométrico e da elevada eficiência dos LEDs que conjugados com a introdução 
de novas métricas, com o ajustamento dos níveis à utilização das vias e com 
a substituição de luminárias obsoletas, podem levar a poupanças superiores a 
60%.

É sob este cenário de uma rápida e contínua evolução da tecnologia e de 
um potencial de poupança e eficiência energética, que Portugal, mantendo a 
tradição, é um dos mais ativos pioneiros, não faltando projetos de substituição 
maciça de luminárias convencionais por luminárias de tecnologia LED.

Deste modo, avançou-se há uns anos atrás convictamente, para uma tecnologia 
pouco madura, com a promessa de durabilidades de dezenas de anos e enormes 
poupanças. 

A percentagem de 70% de poupanças era o número mais apontado nos projetos 
financeiros e, numa busca desenfreada pelo payback, baixaram-se níveis 
luminotécnicos, em muitos casos em violação clara das normas e portaria 454, 
noutros casos com cortes drásticos dos níveis face ao instalado anteriormente, 
criando-se “ilhas” diferenciadas pela tonalidade e sombreamento no meio do 
espaço urbano e desenvolvendo-se muitos projetos de “eficiência” baseados na 

temperatura de cor (TC) acima dos 5000K.

(1) American Medical association - Human and Environmental Effects of Light Emitting Diode (LED) Community Lighting

http://darksky.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/8_IDA-BLUE-RICH-LIGHT-WHITE-PAPER.PDF

NPR24 - Bright, Bluish-White LED Streetlamps Disrupt Sleep Cycles, AMA Says

Lighting Research Center - Response to the 2016AMAReport on LED Lighting

IES Board Position on AMA CSAPH Report 2-A-16, Human and Environmental Effects of Light Emitting Diode (LED) Community Lighting

REFERÊNCIAS

As criticas têm sentido? Será o LED 
o vilão que veio para desgraçar a 
ambiência noturna e o “equilíbrio 
existente” na iluminação pública 
artificial? Porque se queixam os 
cidadãos?

Fig. 1 - Pesquisa Google - Fonte:Google

http://pix11.com/2015/04/27/
new-bright-LEDs-that-
replaced-street-lamps-

angering-local-residents/
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Mariana G. Figueiro, Ph.D., é Diretora 
do Lighting Research Center (LRC) e 
Professora de Arquitetura no Rens-

selaer Polytechnic Institute. Foi também Dire-
tora do Programa de Luz e Saúde no LRC desde 
1999. Mariana Figueiro é reconhecida pela sua 
pesquisa sobre os efeitos da luz na saúde hu-
mana, fotobiologia circadiana e iluminação para 
adultos mais velhos. É bacharel em engenharia 
arquitectónica pela Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, no Brasil, mestrada em iluminação 
e doutorada em ciência multidisciplinar pelo 
Rensselaer.

De onde veio o seu interesse na área específi-
ca de iluminação de saúde e bem-estar?
A minha mãe foi diagnosticada com cancro por 
volta da altura em que comecei o meu doutora-
do no Rensselaer Polytechnic Institute. Foi uma 
motivação para continuar o meu trabalho na 
área de iluminação de saúde e bem-estar. Ac-
tualmente, estou a trabalhar com o Dr. William 
Redd na Icahn School of Medicine no Mount 
Sinai, em Nova York, para desenvolver ilumi-
nação terapêutica especializada para pacientes 
que passam por transplante de medula óssea. 
Os dados preliminares mostram que a luz activa 
pode reduzir a fadiga do paciente e melhorar 
o seu sono durante a hospitalização, o que é 
muito benéfico. Esta é uma importante área de 
investigação.

É responsável pelo Programa de Luz e Saúde 
no Lighting Research Center. Qual é a principal 
motivação para o seu trabalho e quais são os 
objetivos do seu departamento?
O meu objetivo é ligar a ciência da luz e da saú-
de a aplicações práticas com o objectivo de me-
lhorar a qualidade de vida humana.

Pode falar-nos acerca de alguma pesquisa em 
desenvolvimento de momento?
Estamos a investigar a conexão entre o estímu-
lo circadiano (CS), uma medida do impacto da 
luz no sistema circadiano e o sono, a depres-
são e o stress nos trabalhadores de escritório. 
Para este projeto, estamos a trabalhar com a 
Administração de Serviços Gerais, o maior se-
nhorio dos EUA, que está interessado em como 
a luz nos seus edifícios afecta os trabalhadores 

de escritório. Acabámos de publicar resultados 
de pesquisa que mostram que os trabalhadores 
de escritório que recebem uma dose robusta 
(CS 0,3 ou superior) de luz circadiana efectiva 
pela manhã, de iluminação elétrica ou natural, 
experimentam um melhor sono e menores ní-
veis de depressão e stress do que aqueles que 
passam as manhãs com níveis de luz fraca ou 
baixa. Agora estamos a desenvolver iluminação 
de mesa suplementar e efectiva a nível circa-
diano, que forneça um CS de 0,3 ou superior, e 
estamos a testar essa iluminação em edifícios 
federais e embaixadas dos EUA.

Outra área de foco é a iluminação para traba-
lhadores por turnos. Nos EUA e na Europa, 15-
20% de todos os trabalhadores a tempo inteiro 
e parcial trabalham com turnos alternativos. 
O trabalho nocturno, especialmente prevalen-
te entre enfermeiros e outros profissionais de 
saúde, requer a inversão do ciclo actividade-re-
pouso. Como resultado, os trabalhadores por 
turno são mais propensos a sofrer sonolência e 
insônia, além de diminuição da produtividade, 
comprometimento da segurança, diminuição da 
qualidade de vida e efeitos adversos para a saú-
de. A luz pode ajudar os trabalhadores notur-
nos e rotativos a permanecerem acordados, em 
parte devido à supressão da melatonina, mas a 
supressão da melatonina e a ruptura circadiana 
resultante tem sido associada ao aumento do 
risco de diabetes, doenças cardiovasculares e 
certos tipos de cancro. Em estudos anteriores, 
demonstramos que a luz de comprimento de 
onda curto (azul) e de comprimento de onda 
longo (vermelho) aumenta o estado de alerta e 
o desempenho durante a noite, embora apenas 
a luz azul suprima significativamente a melato-
nina, sugerindo que a supressão da melatonina 
não é necessária para promover o alerta notur-
no e melhorar o desempenho. 

Actualmente, estamos a avaliar o uso de uma 
nova intervenção de iluminação usando luz 
vermelha para aumentar o estado de alerta e 
melhorar o desempenho em trabalhadores com 
mudança de saúde sem interromper a produção 
natural de melatonina. Se mostrado eficaz, esta 
intervenção de iluminação poderia ser aplica-
da para ajudar os profissionais de saúde a lidar 

com horários de trabalho nocturnos irregulares 
sem interromper os seus ritmos circadianos. Em 
todo o mundo, 47 milhões de pessoas vivem 
com demência. Este número quase duplicará a 
cada 20 anos, chegando a 75 milhões até 2030 e 
132 milhões até 2050. Com o financiamento dos 
Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH), 
estamos a investigar como a luz pode melho-
rar o sono e o bem-estar geral em adultos mais 
velhos com doença de Alzheimer e demências 
relacionadas. O LRC desenvolveu iluminação 
terapêutica que pode melhorar o sono, a de-
pressão e a agitação em pessoas com Alzhei-
mer, e atcualmente está a testar esta iluminação 
em hospitais, clínicas e instalações para idosos. 
Os pacientes com Alzheimer, especialmente 
aqueles com os últimos estágios da demência, 
sentam-se normalmente ao redor das mesas o 
dia inteiro -  comem lá, fazem atividades lá e 
estão constantemente a olhar para baixo, então 

Entrevista a Mariana Figueiro
Diretora do Lighting Research Center (LRC) 

Fig. 1 - Padrões de iluminação
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construímos uma mesa especializada que pode 
fornecer a quantidade certa de luz aos olhos 
destes pacientes. Estamos a ver resultados mui-
to positivos em termos de melhorias no sono, 
redução da depressão e agitação reduzida. Tam-
bém há um efeito cumulativo positivo também. 
Estou entusiasmada com este projeto, porque 
há tanto potencial para usar a luz como uma in-
tervenção não farmacológica e esperamos que 
ela seja utilizada e comercializada no futuro.

Iniciámos também um projeto com pacientes 
com lesões cerebrais traumáticas, oferece-
mos tratamentos leves para adolescentes para 
ajudá-los a dormir mais cedo, fornecemos ilu-
minação para submarinos para conduzir os 
submarinistas para a sua área de proteção e 
desenvolvemos um ciclo de iluminação para 
bebés prematuros. Temos muitas aplicações 
promissoras.

A relação entre iluminação e saúde é um facto 
hoje em dia e a Human Centric Lighting é um 
tópico quente. O que acha sobre este concei-
to e como este tópico se traduzirá no nosso 
quotidiano?
Com base em desenvolvimentos relativamente 
recentes na pesquisa biofísica e de iluminação, 
a iluminação centrada no homem, também re-
ferida como iluminação circadiana eficaz, enfo-
ca a forma como as características não-visuais 
da luz afetam a saúde humana. Ao ter em con-
sideração essas características e efeitos e reco-
nhecer o seu valor, a iluminação centrada no 
homem promete melhorar o estado de alerta, o 
desempenho cognitivo, o sono e a saúde, além 
de beneficiar os níveis de humor e energia de 
uma pessoa. A evidência mostra que pelo me-
nos alguns desses objectivos podem ser alcan-
çados pela iluminação que funciona em harmo-
nia com os nossos ritmos circadianos. 

Como o termo “iluminação centrada no ho-
mem” tornou-se mais popular, muitos fabrican-
tes europeus adicionaram iluminação centrada 
no homem às ofertas de produtos. O termo 
também se está a tornar mais comum nos Es-
tados Unidos, e é provável que vejamos um 
número crescente de opções para a iluminação 
circadiana efetiva nos próximos anos.

Considera que a indústria de iluminação enten-
de o seu papel nesta questão?
O design da iluminação é actualmente focado 
principalmente em ser capaz de ver, e isso geral-
mente é feito através da iluminação horizontal 
no plano de trabalho. Mas agora sabemos que 
o sistema circadiano precisa de luz nos olhos, o 
que significa que precisamos de pensar em ilu-
minação vertical. Os códigos energéticos estão a 
empurrar para níveis de luz mais baixos em edi-
fícios, mas esses níveis de luz diurna podem ser 
muito baixos para activar o sistema circadiano.

Para melhorar a iluminação, aumentar o nível de 
luz é importante, talvez através de mais luz ver-
tical. Alguns designers começam a usar sistemas 
de luz reguláveis que vão de 2700K a 6500K por-
que o sistema circadiano é mais sensível ao com-
primento de onda curto ou à luz azul. Se tiver 
uma fonte de luz que emite um comprimento de 
onda mais curto, pode activar mais o sistema cir-
cadiano com a mesma quantidade de luz fotópi-
ca, embora esta não seja uma solução para tudo. 
Luzes reguláveis podem ajudar, mas a modulação 
dos níveis de luz provavelmente será uma solu-
ção mais eficaz do que a mudança do espectro.

Que argumentos considera serem os mais po-
derosos para convencer o proprietário do sis-
tema de iluminação, que não é muitas vezes o 
usuário final?
A iluminação arquitectónica já não é apenas para 
ver. Os clientes procuram e exigem cada vez mais 
sistemas de iluminação e aplicações que possam 
apoiar a saúde humana e o bem-estar. Se uma 
empresa quer atrair e reter os melhores talentos, 
o ambiente do escritório deve ser projetado com 

as necessidades e desejos dos funcionários na 
vanguarda. As empresas líderes estão bem cons-
cientes de que esta é uma consideração funda-
mental que as contratações potenciais fazem ao 
escolher onde trabalhar. As pessoas são o bem 
mais importante de uma organização. Por que 
não fornecer-lhes a melhor iluminação? Fornecer 
aos ocupantes iluminação circadiana adequada é 
similar a fornecer-lhes cadeiras ergonómicas ou 
monitores de tela plana. Os escritórios com luz 
natural são mais valiosos e podem ser vendidos 
ou alugados por maior valor. O mesmo pode ser 
estabelecido para escritórios com boa ilumina-
ção circadiana.

Os benefícios não estão limitados aos escritó-
rios. Outras aplicações, como escolas, salas de 
pacientes em hospitais, lares de idosos e instala-
ções de vida assistida, podem eneficiar da utiliza-
ção de luz circadiana efetiva na hora certa.

Gostaria de acrescentar algo sobre este tema?
Temos que ter em mente que os indivíduos di-
ferem em como respondem à luz e nos seus pa-
drões de exposição à luz. É por isso que precisa-
mos de começar a fornecer às pessoas padrões 
mais individualizados. O meu sonho é chegar a 
um ponto em que todos possam gerir a sua pró-
pria exposição à luz e receber uma prescrição de 
iluminação de acordo com as suas necessidades. 
Se pensar num hospital, por exemplo, quando 
um paciente dá entrada para cirurgia, pode obter 
um sensor que controla a sua exposição à luz e, 
em seguida, comunica com a sala do hospital de 
maneira a fornecer a luz necessária. Eu acho que 
é por onde passará o futuro da iluminação.

“A luz toca todos os aspectos das 
nossas vidas, contudo é tida como 

certo pela maioria de nós”.

RECOMENDAÇÕES PARA O PROJECTO DE ILUMINAÇÃO
Calculadora de estímulo circadiano (CS) para selecionar fontes e níveis de luz para aumen-
tar o potencial de exposição à luz circadiana em edifícios. 
http://www.lrc.rpi.edu/programs/lightHealth/index.asp.

Dicas úteis para criar planos de iluminação que ofereçam quantidades prescritas de CS. 
http://www.lrc.rpi.edu/resources/newsroom/LDA_CircadianStimulus_Oct2016.pdf

“Padrões de Iluminação para Edifícios Saudáveis”, com modelos de iluminação para instala-
ções de vida sénior, escolas e hospitais (projectos para escritórios em breve) 
http://lightingpatternsforhealthybuildings.org/
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A Aura Light foi fundada como LUMA em 1930 e construiu a sua 
fábrica em Hammarby Sjöstad, Estocolmo. Agora a empresa está 
de volta às suas origens – desta vez como fornecedora de ilumina-
ção de escritório para estas instalações. Desde 2006, a casa LUMA 
é propriedade da empresa imobiliária Fabege, que se concentra no 
desenvolvimento urbano e de imóveis comerciais na área de Estocol-
mo. Hoje, a Fabege é a maior proprietária de imóveis comerciais em 
Hammarby Sjöstad.

Um ambiente único
O espaço LUMA é hoje um lugar atraente tanto para empresas como 
para particulares. A antiga fábrica de lâmpadas oferece espaços de 
escritórios modernos com tectos altos e carácter distinto. O edifício 
património nacional, a proximidade com a água e a tranquilidade ins-
piram um ambiente criativo para todos os inquilinos do LUMA. “LUMA 
é um lugar único e histórico. A luz ainda brilha na sala de conferências 
no topo, tal como no passado, quando os protótipos eram aqui testa-
dos”, diz Marie Tillkvist, gestor de projetos da Fabege. “Estamos muito 
satisfeitos por estar de volta à fábrica LUMA, onde tudo começou”, diz 
Per Lindeberg, CEO da Aura Light.

Aura Light de volta à fábrica da LUMA
Iluminação de escritórios neste histórico edifício

Aura Light reconhecida como PME Líder

Estamos orgulhosos de informar que, como resultado de um grande 
trabalho e esforço, a Aura Light foi distinguida pela IAPMEI (Agência 
para a Competitividade e Inovação) com a certificação da PME LIDER, 
pela qualidade do seu desempenho e perfil de risco.

O selo “PME Líder” é um selo para empresas de renome, criado pelo 
IAPMEI para distinguir os méritos das PMEs nacionais com desempenho 
superior, com base na avaliação dos melhores Avaliações económicas e 
indicadores financeiros.Esta certificação constitui um passo importante 
na continuação da missão da Aura Light, como parceiro estratégico e 
confiável na indústria da iluminação.

Breves
Lâmpadas Aura Light novamente distinguidas pelo TopTen

Pelo quarto ano consecutivo, a Aura Light volta a ter os seus produtos 
distinguidos no projecto Topten em Portugal, cujo objectivo é divulgar 
os equipamentos energeticamente mais eficientes à venda no 
mercado nacional e europeu.

O Topten serve de ferramenta para aconselhar o consumidor a 
melhorar o seu desempenho ambiental, o que é também um dos 
objetivos da empresa Aura Light cuja missão é desenvolver e fornecer 
soluções de iluminação sustentáveis que permitam reduzir custos, 
consumos de energia e minimizar o impacto ambiental.

Benefícios da solução Aura

• Maior conforto visual

• Redução da fadiga ocular

• Iluminação de elevada 

qualidade e uniformidade

• Poupança energética

• Menor impacto ambiental

Reutilizar a iluminação existente 
Enquanto proprietária, a Fabege responde às necessidades dos clien-
tes na escolha da iluminação correcta e garante que toda a ilumina-
ção geral é sustentável. “A iluminação é parte de nossa extensa es-
tratégia de sustentabilidade, portanto, é importante para nós sermos 
capazes de reutilizar a iluminação existente. Reutilizamos luminárias 
existentes que ainda estão a funcionar provenientes das nossas várias 
propriedades. Quando há necessidade de comprar uma iluminação 
nova, procuramos sempre iluminação LED sustentável”, diz Marie.

Iluminação LED amiga do ambiente
Num dos escritórios da propriedade, foram instaladas 200 unidades 
do premiado painel LED da Aura Light, Aura Lunaria, para substituir 
as luminárias antigas com iluminação fluorescente tradicional. A Aura 
Lunaria foi premiada como o painel LED de maior eficiência energé-
tica do mundo pela organização internacional SEAD na categoria de 
luminárias planas. Os painéis LED fornecem luz de alta qualidade e 
uma luminância uniforme evitando o encandeamento e a fadiga ocu-
lar, para além de reduzirem os custos de energia e manutenção deste 
inquilino da Fabege, assim como o seu impacto ambiental.
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