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Caros leitores,
A invenção dos LED azuis valeu o prémio Nobel da Física de 2014 a três
cientistas japoneses: Isamu Akasaki e Hiroshi Amano, da Universidade de
Nagóia, no Japão, e Shuji Nakamura, na altura da invenção, há mais de 20
anos atrás, na empresa Nichia e hoje naturalizado americano e a leccionar
na Universidade da Califórnia, em Santa Barbara, nos EUA.
O LED é a sigla em inglês de light-emitting diode, ou díodo emissor de luz.
Estes dispositivos electrónicos convertem energia eléctrica em luz de uma
forma muito eficiente, utilizando materiais semicondutores.
Sem querer entrar em muitos detalhes técnicos importa referir que no
LED, a electricidade é directamente convertida em partículas de luz —
fotões —, levando a ganhos na eficiência em relação a outras fontes de
energia em que a maioria da electricidade é convertida em calor e radiação
electromagnética não visível (Ultra violetas e infra vermelhos) e apenas
uma pequena parte em luz. Há muito que a tecnologia LED era usada mas
através de díodos vermelhos e verdes, 1950, principalmente na electrónica
de consumo, como pontos luminosos a indicar on/off, na indústria
automóvel ou ainda nos relógios digitais.
Porque constitui um enorme passo tecnológico a invenção do LED azul?
Porque os LEDs azuis permitiram a criação dos LEDs brancos através da
técnica conhecida por RGB, que é a conjugação dos díodos emissores de cor
azul com LEDs vermelhos e verdes, resultando em luz branca, ou também
através de díodos emissores de cor azul revestidos com uma camada de
fósforo, como utilizada nas lâmpadas fluorescentes, que absorve a luz
azul e emite a luz branca em várias temperaturas de cor, dependendo da
composição do fósforo utilizado.
As invenções destes cientistas vieram introduzir uma grande revolução
em todos os sectores que utilizam fontes de luz, contribuindo para uma
nova geração de televisores, computadores e telemóveis, entre outros.
Contribuíram também para a reinvenção da iluminação em geral, obrigando
ao desenvolvimento de novos conceitos, standards, lâmpadas, luminárias,
etc., melhorando a eficiência energética e potenciando a criação de
ambientes e bem-estar, sendo que estamos ainda a dar os primeiros passos
nesta tecnologia.

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

A tecnologia LED é o maior avanço, na área da iluminação, desde a
descoberta da lâmpada incandescente, em 1869 por Thomas Edison e veio
democratizar o uso da luz para todo o mundo ao garantir luz artificial,
com potências muito baixas conjugadas com fontes de energia renovável
sustentáveis.
Como em qualquer revolução, haverá vítimas em todo este processo,
empresas que desaparecem, empregos que se perdem, mas tal como no
passado, outras nascerão e outros empregos se criarão. Basta-nos recordar
a transição do cavalo para o motor de combustão, da máquina de escrever
para o processador de texto, da máquina fotográfica analógica para a
digital, etc. A própria tecnologia irá passar pelo ciclo (curva) de Gartner até
à sua maturidade.
De uma coisa podemos ter a certeza, esta extraordinária invenção, do
tamanho da cabeça de um alfinete, constitui uma enorme oportunidade
para a humanidade mas seguramente exigirá uma maior procura de
energia. Donde e como a mesma será produzida, é algo que nos cumpre a
todos resolver de forma sustentável.
Com os melhores cumprimentos,
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Alberto Vanzeller
General Manager Aura Light Portugal

Limitações da métrica CRI

Limitações da métrica CRI

Relatório do espectómetro portátil

Índice de restituição de cores (CRI) face à tecnologia LED

Por Alberto Vanzeller

Pretendo com este artigo abordar a problemática
da utilização do sistema de medição, actualmente
usado para avaliar a capacidade de determinada
fonte luz restituir com fidelidade, a cor de objectos,
materiais e tons de pele, na tecnologia dos LEDs
brancos. Este não é o espaço para esmiuçar
tecnicamente tudo o que encerra esta problemática
mas tentarei, de uma forma resumida e entendível,
transmitir ao leitor as questões que rodeiam esta
problemática e o que leva a comunidade científica
a questionar e a procurar alternativas ao actual CRI.
Actualmente fabricantes e especialistas de
iluminação utilizam, para avaliar a qualidade de
restituição de cores de uma determinada fonte de
luz, branca, duas métricas: A temperatura de cor e
o índice de restituição de cores.
O Índice de restituição de cores, referenciado como
índice Ra, mas mais conhecido por CRI, foi criado
em 1965 pela CIE e desde 1974 não sofre grandes
alterações, não acompanhou a evolução das fontes
de luz, nem tão pouco a evolução na área da cor.
Foi portanto criado quando imperavam a lâmpada
de incandescência e a lâmpada fluorescente.
O cálculo do CRI resume-se à medição da
diferença existente na aparência da cor, de uma
palete de oito cores, quando iluminadas pela fonte
de luz em avaliação e uma fonte padrão, ambas
com a mesma temperatura de cor (TC). É uma boa
métrica para avaliar a fidelidade da cor mas isso
nem sempre corresponde a uma boa performance.
Quanto menor a diferença, maior o CRI e portanto
mais perto de 100, e quanto maior a diferença,
menor o CRI da fonte em avaliação e, portanto,
mais afastado dos 100.
Este método baseia-se na CIE 13.3 de 1995 e é
importante vincar, que entre uma vasta gama de
cores, apenas utiliza oito, ligeiramente saturadas e
com a mesma suavidade. Acresce que para fontes
até 5000K, a fonte padrão tem um diagrama
espectral idêntico ao de um corpo negro radiante
e para fontes com TC superiores a 5000K é usado
um imaginário diagrama espectral calculado a
partir de um modelo matemático da luz do dia.

As limitações do CRI são amplamente
reconhecidas, e os fabricantes de fontes tentam
ajustar o diagrama espectral das mesmas
(tecnologia trifósforo no caso das lâmpadas
fluorescentes) para conseguirem elevados CRIs,
basta que o diagrama reproduza bem as oito
cores do teste. Duas fontes de luz podem ter a
mesma TC e um CRI diferente. Duas fontes de
luz podem ter diferentes TC mas o mesmo CRI e
no entanto, a aparência das cores de um objecto
sob a luz de uma e de outra são diferentes. Uma
lâmpada incandescente tem um CRI superior
a 95 mas a restituição da cor azul escura é
relativamente modesta, basta olhar para o seu
diagrama espectral. Isso tem sido assim desde
1964, o problema agravou-se com o aparecimento
da tecnologia usada para o LED branco.
A obtenção da luz branca no LED faz-se mediante
2 processos: utilização de um LED azul e através
das propriedades de conversão do fósforo amarelo,
obter a luz branca (a mais utilizada) ou, o mix de um
LED RGB, vermelho, verde e azil, obter-se luz branca.
Por exemplo, numa fonte LED RGB, o seu diagrama
apresenta três picos coincidentes com o vermelho,
azul e verde, portanto é bem diferente da luz do
dia e por isso se atribui um CRI de 27. No entanto,
quando se questionavam observadores a avaliarem
a aparência de cor de objectos iluminados com
aquela fonte, estes comunicavam que as cores lhes
pareciam muito naturais e fidedignas. O CRI está
mais indicado para a fidelização da cor e é limitado
para avaliar a descriminação ou saturação da cor.
Em muitas aplicações, o realce de cores saturadas
como vermelhos, verdes, amarelos, azuis é mais
importante e dispensam valores de iluminância
elevados como, por exemplo, museus ou retails.
Estando na ordem do dia a eficiência energética,
e sabendo que o CRI é amplamente utilizado
e parte integrante de normas e programas de
eficiência energética, os LEDs, apesar da sua
elevada eficácia e durabilidade, saem altamente
prejudicados porque especialistas e consumidores
dão uma extrema importância à qualidade da
cor das fontes que utilizam e a tendência é

avaliarem-nas através do seu CRI. Por essa razão
os fabricantes fazem um enorme investimento na
obtenção de LEDs com um CRI elevado, o tal que
nasceu para classificar fontes tradicionais, e para
além das 8 cores (R1-R8) associam mais 6 cores
(R9-R14), com especial destaque para o índice R9
(cor vermelha). Do mesmo modo, os especialistas
sabendo do potencial dos LEDs e das limitações
do CRI recorrerem a espectrómetros portáteis
para fazerem as suas opções. Infelizmente tratase de aparelhos caros e não acessíveis a qualquer
potencial consumidor.
Nos últimos 10 anos, algumas novas métricas
têm sido propostas, entre elas destacamos a
Color Quality Scale (CQS) e a Gamut Area Index
(GAI). Nenhuma foi formalmente adoptada por
nenhum organismo normativo, CIE ou IES. Em
2013, a IES criou um grupo de trabalho para redigir
um memorando técnico, TM30, com o objectivo
de recomendar uma métrica que constituirá uma
ferramenta mais informativa para os fabricantes,
especificadores e consumidores. Muitos dos
membros deste grupo estão também envolvidos
nos comités da CIE TC1-90 e TC1-91 e, portanto, é
possível que tenhamos uma recomendação única
e comum a todo o mercado.
Na última SIL, em Las Vegas, ficámos a saber que
o memorando está concluído e vai para votação e
aprovação. Este memorando será baseado numa
aproximação objectiva/matemática em vez de
tentar generalizar e caracterizar a preferência
humana. Inspira-se a partir de uma variedade de
outras pesquisas. Usa um grande conjunto de
99 amostras de avaliação de cor face às 8 cores
do CRI e é portanto mais difícil de manipular.
Concentra-se na fidelidade da cor e no Gamut, o
que resultará num sistema de duas métricas (Rf e
Rg) que facilitará uma caracterização da restituição
de cores mais completa.
Com este sistema, fabricantes, especialistas
e utilizadores terão maior facilidade no
desenvolvimento e na escolha da melhor fonte
para as suas necessidades, no entanto o mesmo
terá ainda limitações.
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Aura EasyT8 Long Life

A maneira mais rápida de dar nova vida
a uma velha tecnologia

S

abia que ao substituir as velhas fluorescentes T8s e seus arrancadores nas luminárias T8 existentes pelas Aura EasyT8 Long Life e
arrancadores LED, pode reduzir o consumo energético até 70%?

Com a constante evolução tecnológica, a maioria dos clientes depara-se com um problema de grande oferta e pouca qualidade, grandes
investimentos e promessas de poupanças que não se concretizam,
e a escolha da solução de iluminação levanta muitas vezes questões
de eficiência e de segurança, a par dos elevados custos e tempo de
substituição.
Foi a pensar nestes clientes que pretendem atualizar de forma segura
instalações mais antigas com tecnologia LED e com o mínimo esforço
e investimento que a Aura Light desenvolveu a Aura EasyT8, a forma
mais simples e rápida de dar uma nova vida a instalações obsoletas e
ineficientes.
As questões de eficiência e eficácia muitas vezes inerentes ao retrofit
não se justificam aqui uma vez que esta fonte de luz LED retrofit tem
um elevado fluxo luminoso e qualidade da luz, com os seus adaptadores
rotativos que tornam possível a orientação fotométrica após a instalação,
90º em ambas as direcções, oferecendo ainda uma excelente eficiência
energética.

Com o seu tempo de vida de pelo menos 50.000 horas tem provado ser a
escolha natural uma mudança para LEDs de elevada qualidade.
A Aura EasyT8 é uma solução de poupança rápida, através da substituição
de lâmpadas fluorescentes T8 em luminárias com balastro magnético já
instaladas e é a prova de que apenas com um esforço reduzido é possível
fazer uma atualização das suas instalações com tecnologia LED de forma
segura.
A substituição do balastro electrónico por um arrancador LED, garante
a segurança em caso de instalação de uma fluorescente por engano e
assegura o funcionamento da instalação elétrica, e a existência de driver
e dissipador de calor integrados na própria lâmpada retrofit garantem a
adequação desta fonte de luz na substituição de lâmpadas fluorescentes
tradicionais.

A instalação da EasyT8
demora menos de 60s.
Não acredita? Veja por si
mesmo!

Porquê escolher a EasyT8?
• Fácil substituição – em 60 segundos
• Garantia de 5 anos
• Qualidade de confiança de uma ponta à outra:
passando pela a escolha do material, o sistema
térmico, a proteção contra sobreaquecimento
e pela eficácia dos LEDs.
• Poupança energética de 70% com o mínimo de
esforço
• Tempo de vida de 50.000 horas
• Sem investimentos adicionais necessários
• Redução de emissões de CO2 e dos custos de
manutenção
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Edifício Sede Vodafone

De T8 para LED - fácil com a Aura Light!

C

onstituído por diferentes espaços como escritórios, loja, auditórios
e restaurante, o Edifício da Sede Vodafone, no Parque das Nações,
da autoria dos Arquitectos Alexandre Burmester e José Carlos
Gonçalves, faz parte do panorama lisboeta desde Outubro de 2002. Este
edifício é reconhecido pelo seu impacto arquitectural nesta recente zona
da cidade de Lisboa, devido à sua dimensão e inovação arquitectónica,
e também pelos desafios tecnológicos e soluções que representa, tendo
sido distinguido com diversos prémios incluindo o Prémio Valmor.
Este imponente e moderno edifício tem um horário de funcionamento
alargado, o que significa elevados custos operacionais. A zona de
estacionamento subterrâneo que funciona 24horas, sete dias por
semana é um dos elementos de grandes custos energéticos pelo que
a empresa decidiu renovar o sistema de iluminação existente. Para
tal foram realizados vários testes com diferentes soluções de diversos
fornecedores, tendo como base as luminárias estanques já existentes
anteriormente equipadas com T8 e balastros electrónicos.
A propósito do lançamento da Aura EasyT8 Long Life, a Aura Light
foi contactada no sentido de apresentar uma solução de eficiência
energética e elevado rendimento para este projecto. Esta fonte de luz

LED retrofit T8 inovadora era claramente a solução ideal uma vez que foi
desenvolvida para economizar energia em instalações de luminárias já
existentes substituindo lâmpadas fluorescentes T8.
No seguimento da estratégia de eficiência energética que a Vodafone
Portugal tem vindo a implementar ao longo dos últimos anos, foi
realizado um estudo luminotécnico aos pisos de estacionamento edifício
Sede, com o objectivo de se identificarem soluções de iluminação de
elevada eficiência energética. Como resultado do estudo serão instaladas
lâmpadas tubulares LED da Aura Light, as quais são mais sustentáveis, quer
na vertente ambiental quer na vertente económica, designadamente ao
nível da redução de emissões de CO2, por via da redução dos consumos
de energia, bem como redução de custos de manutenção, por possuírem
um maior ciclo de vida.
Estes factores aliados a uma elevada qualidade de luz e aos seus
adaptadores rotativos que tornam possível a orientação fotométrica após
a instalação, permitiram garantir os melhores resultados e um óptimo
payback.

COMPARAÇÃO

Dono de obra: Vodafone
Manutenção: Sotécnica

LÂMPADA

POTÊNCIA CONSUMO EMISSÕES POUPANÇA
(W)
ANUAL
CO2
DE CONSUMO
(KWH)
(KG)
ANUAL
(KWH)

POUPANÇA DAS
EMISSÕES
ANUAIS DE C02
(KG)

Solução anterior
T8 com balastro elect.

58

51.684

21.707

33.288

13.981

21

15.729

7393

64.41%

64.41%

Solução Aura Light
Easy T8 Long Life

“No seguimento da estratégia contínua da Vodafone
Portugal em escolher e implementar as melhores
soluções de eficiência energética, para a iluminação
dos pisos de estacionamento do nosso edifício Sede
optámos pelas lâmpadas tubulares LED da Aura
Light que nos oferece uma garantia mínima de 5
anos, reduzindo assim os custos de energia e de
manutenção associados.”
Engº Luís Ameixa, Engº Infraestruturas na Vodafone Portugal
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Entrevista à lighting designer Paula Rainha
Rua da Prata
Foto: Paula Rainha

Restaurante Go Juu
Foto: José Lopes

A

rquitecta de formação, Lighting Designer por paixão, Paula Rainha já deu a
volta ao mundo em busca das diferentes
realidades e usos da Iluminação. Agora partilha
com a Aura Light um pouco acerca da sua própria
interpretação desta arte.
O seu percurso profissional começou em Arquitectura mas a sua relação com o Lighting
Design tem já vários anos. Como alia estas
duas disciplinas?
É impossível não falar de luz, quando se fala e projecta em arquitectura. Citando Le Corbusier: “A arquitectura é o jogo sábio, correcto e magnífico dos
volumes dispostos sob a luz.” A luz seja ela natural
ou artificial é inegavelmente uma qualidade do
espaço arquitectónico que não pertence somente
à arquitectura mas também à vida e ao mundo. O
Lighting Design, por sua vez, é uma disciplina entre a arte e a ciência que incide no controlo da luz
artificial ou natural, e por isso cada vez mais estas
áreas se complementam não só na definição de
ambientes, de espaço e formas mas também ao
nível do bem-estar de quem os vive.
Eu vejo o Lighting Design no meu percurso
profissional como uma especialização da arquitectura, no sentido em que o meu trabalho incide
na modelação da luz na arquitectura. Digamos
que analiso o espaço criando conceitos de iluminação, tentando dar resposta às necessidades
lumínicas de quem os habita e aos desafios arquitectónicos, e por outro lado desenvolvendo
com os arquitectos uma maior integração da luz
no espaço para que luz e arquitectura sejam lidos
como um todo.
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Restaurante Go Juu
Foto: José Lopes

Recentemente o CPI promoveu uma discussão acerca do papel do Lighting Designer,
que não está ainda bem definido em Portugal. Qual é a sua visão acerca desta profissão?
Não é só em Portugal que o papel do Lighting
Designer não está bem definido mas é verdade
que noutros países como o Reino Unido, a Alemanha, França ou até mesmo em países do Médio Oriente e da Ásia começa a ser prática comum a exigência do Lighting Design como mais
uma especialidade da arquitectura. Começa a
existir alguma sensibilidade da importância da
luz para além da arquitectura, ou seja, na influência que a luz tem no nosso bem-estar e na
saúde, e talvez o mais mediático, no seu impacto ambiental. No caso específico de Portugal,
acho que o problema passa em não perceber o
papel do Lighting Designer por ser uma profissão muito recente, para não dizer praticamente
inexistente, e nas vantagens que uma disciplina
como esta pode trazer ao bom sucesso dum
projecto arquitectónico a todos os níveis.
Sem dúvida que ainda existe um longo caminho
de educação não só dos restantes interlocutores do processo projectual como também do
ponto de vista do público em geral e dos próprios clientes em Portugal. Penso que só quando
começarmos a exigir melhor iluminação para
os nossos espaços arquitectónicos, pelo nosso
bem-estar e saúde, bem como para a nossa cidade em geral é que talvez a profissão de Lighting Designer terá o reconhecimento que merece.
A maior dualidade do design é a relação entre
Forma/Função. Num projecto de iluminação

é necessário equilibrar criatividade, a nível
de conceito, com exigências técnicas. Como
gere esta relação?
Como disse anteriormente, eu faço uma interpretação e uma análise do espaço para criar
conceitos de iluminação. Juntamente com os
arquitectos tento perceber as intenções iniciais do projecto e tento encontrar formas da
iluminação poder contribuir para essas mesmas aspirações. Uma boa iluminação, no meu
entender, é aquela em que não sabemos onde
começa a luz e onde acaba a arquitectura, ou
vice-versa, e que ao mesmo tempo é funcional
e se rege de acordo com os parâmetros de bemestar para com os seus utilizadores.
As exigências técnicas irão sempre existir e
cada vez mais se irão tornar mais complexas
com o desenvolvimento de novas tecnologias,
mas esse é o papel do Lighting Designer: dar resposta às aspirações da arquitectura e da vivência e necessidades dos seus utilizadores do
ponto de vista da iluminação, contribuindo para
uma maior integração entre luz e arquitectura.
A Light World Tour foi com certeza uma experiência única e que lhe permitiu ter uma
visão glocal da iluminação. Acha que a iluminação é muito diferente de país para país? O
que a surpreendeu mais nesta aventura?
Não diria que essa diferença seja distinta entre
países, mas talvez entre continentes. A iluminação urbana duma forma geral na Europa é
mais subtil, discreta e conservadora do ponto
de vista da cor e das tecnologias, enquanto
que na Ásia, assiste-se a uma iluminação mais

Para mais informações acerca da light designer Paula Rainha: www.synapse.pt - info@synapse.pt

dinâmica, colorida e níveis de luz mais intensos e de grande poluição luminosa. Os países
Anglo-saxónicos, como por exemplo os EUA e
a Austrália, são muito semelhantes na sua abordagem e o espaço público também apresenta
alguma consideração do ponto de vista da iluminação.
Uma das questões que me acompanhou e que
fui colocando durante a viagem era se havia
alguma percepção dos níveis de luz entre continentes e qual a explicação? Pensar que os
asiáticos apresentam uma morfologia de olhos
diferentes dos ocidentais e se esta tem algum

Belgravia foi um dos projectos que mais gostei
de estar envolvida por esta mesma razão. A iluminação no espaço urbano não se limita apenas
ao aspecto estético ou à criação da imagem da
cidade, factor importante num país que se está
a direccionar para o turismo, mas também pode
contribuir para uma melhor circulação e orientação na própria cidade através da luz. Para além
disso, as consequências vão para além do aspecto estético da cidade ou das próprias condições
mensuráveis duma cidade, mas podem influenciar a economia local, o bem-estar dos cidadãos
e a forma como se relacionam em sociedade, um
sentimento de pertença das comunidades sem

Hotel Ozadi
Foto: José Campos

impacto na percepção da luz? Será que esta
mesma diferença morfológica estará relacionada
com a difusão da luz nas várias zonas e climas do
planeta? Ou a percepção da luz é uma diferença
cultural? Estas e outras questões ficaram por
responder mas deram origem a interessantes
conversas e debates durante a minha viagem.
Um dos projectos pelos quais foi também
responsável foi o da criação de um Plano Director de Iluminação para a cidade de Londres. Como descreve o papel da iluminação
na malha urbana?
A iluminação urbana é sem dúvida uma das
áreas de mais interesse e de maior responsabilidade para com a sociedade para um Lighting Designer. O plano director para Mayfair e

“ ...Uma boa
iluminação é aquela
em que não sabemos
onde começa a
luz e onde acaba a
arquitectura.”
Hotel Ozadi
Foto: José Campos

descurar a minimização do seu impacto ambiental a longo prazo, variáveis importantes e fundamentais nos tempos que correm.
O projecto Pecha Kucha Night, no qual participa, visa aliar e apresentar trabalhos criativos das mais diversas áreas como pintura,
design, arquitectura. A iluminação é por norma transversal a todas estas disciplinas, mas
é ela própria uma arte. Acha que em Portugal
a iluminação é valorizada de forma artística?
Não, acho que a iluminação em Portugal esteve
sempre mais ligada às áreas de engenharia do
que a áreas com uma vertente mais artística.
No próximo ano celebra-se o Ano Internacional da Luz. Considera que esta iniciativa

Fundação José Saramago
Foto: Bruno Novo

fará mudar a opinião pública geral relativamente à importância da iluminação?
Eu espero que sim, que esta iniciativa da
UNESCO não dê apenas destaque ao carácter
tecnológico da luz mas que sirva também para
uma consciencilização geral do papel da iluminação nas nossas vidas.
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Dono de obra: C. M. Funchal
Instalador: Intelsol
Projecto: Fluxo de Luz

Avenida do Mar

Um futuro brilhante
para o Funchal

A

Praça do Povo emergiu no local do antigo aterro composto
pelos detritos arrastados pelo temporal de 2010 que danificou
grande parte da cidade do Funchal. Este grande projecto, que
resulta como uma extensão da zona de lazer da Avenida do Mar, trouxe
um sentimento positivo a este espaço juntamente com a promessa
de um futuro mais brilhante para a população do Funchal, com a contribuição da Aura Light.
A Fluxo de Luz em colaboração com a Aura Light foram responsáveis
pelo conceito de iluminação em busca de soluções sustentáveis, para a
obra de requalificação e embelezamento urbano da nova Praça do Povo,
no Funchal, que engloba zonas verdes, caminhos pedestres, zonas de
lazer e a doca de cruzeiros, apresentando uma solução de iluminação
que proporciona uma boa iluminação nas zonas de circulação.
Perante a localização do projecto junto ao mar levantaram-se
questões de ordem técnica como a resistência à corrosão marítima
e a solução natural foram as colunas de poliéster e as luminárias
LED da Cree, referência mundial na iluminação LED, testadas para
ambientes marítimos, com altíssima resistência à corrosão provocada
por agentes atmosféricos e terras agressivas. Esta escolha teve
também em consideração a eficiência energética e redução de custos
de manutenção, uma vez que com os equipamentos escolhidos são
conseguidas poupanças significativas sem limitar a qualidade da
instalação, assim como uma grande redução da manutenção e uma
sólida e longa garantia.
Na Praça do Povo pretendia-se uma solução discreta, tendo-se optado
pela instalação no perímetro de colunas de poliéster cónicas, de 10
m (8m e 6m na zona de encosta de acesso ao mar, com desnível e
constituída por socalcos, utilizada como pedonal de estadia, com
postes mais altos de 8 metros suficiente dado o desnível), com as
luminárias LED Cree EDGE HO.
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Com uma vida útil esperada superior a 25 anos, uma garantia de 10 anos
e testada contra a corrosão salina, esta solução foi também usada para
a iluminação da área multiusos, um espaço que permite circulação,
parqueamento ou espetáculos. Para evitar obstáculos foi necessário
utilizar colunas de altura elevada, da zona de parque relvada prolongandose pela área de acesso ao cais de cruzeiros, permitindo um corredor de
vista limpo estando as colunas localizadas lateralmente.
Já para a iluminação da Estátua da Autonomia era necessária uma solução
que enaltecesse este monumento e que possibilitasse a coloração
do mesmo em eventos festivos. A solução recaiu por RGB tendo-se
encontrado a combinação perfeita entre as réguas Passay, para a base, e
os projectores de encastrar no solo Allevard, para o topo localizados com
um maior afastamento da estátua, ambos da Lec Lyon.
O design elegante e o cariz decorativo da Cree EDGE ROUND, fizeram
desta luminária a escolha perfeita para as zonas verdes e para os percursos
de ligação entre o passeio marginal e as zonas de estadia, rodeados por
plantações arbóreo-arbustivas, numa coluna de poliéster de 4m, se integra
de forma natural na paisagem tanto de dia como de noite.

Devido à proximidade com orla costeira, na zona de circulação marginal
de apoio aos pontões de acostagem foram colocados os pimenteiros LED
Cree PATHWAY, com 90cm de altura, com distância da berma suficiente
para não contaminar a água, uma vez que estes têm uma dispersão
fotométrica assimétrica tipo viária com pouca emissão de luz para trás
no sentido do mar.
Ainda nos esporões da embocadura e nas passagens de peões sobre as
ribeiras foram instalados os balizadores LED salientes Palais Royal da
Lec Lyon, para a devida sinalização destas zonas assegurando assim a
circulação em segurança.
Esta foi uma obra com uma grande diversidade de soluções com apoio
da Fluxo de Luz e da Aura Light e instalação da Intelsol, de forma a
responder a todos os requisitos técnicos específicos de forma inteligente
e em perfeita consonância com o projecto arquitectónico.

Veja o resultado final deste
projecto no Youtube!
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Estrada da Estação – Santarém
Qualidade que se paga a si própria

A

E.N. 3-5 ou Estrada da Estação, como é conhecida, é um dos principais acessos à cidade de Santarém e como tal a autarquia levou
a cabo a requalificação desta via, uma das mais movimentadas da
cidade e a necessitar de uma requalificação. A iluminação pública foi um
importante elemento na renovação deste eixo urbano, tendo-se adotado
uma solução com garantia de qualidade que não comprometesse o seu
desempenho e garantisse o cumprimento dos níveis para uma via com
classificação ME3, e que permitisse ainda a redução do consumo energético, dos custos de manutenção, com um baixo custo de instalação.
A Aura Light propôs a luminária Cree XSP, o melhor exemplo da tecnologia
integrada da Cree, com os componentes, chips, design e tecnologia
das ópticas mais recentes, com uma elevada performance e qualidade
bastante superior às soluções existentes no mercado, sendo por isso a
melhor alternativa à iluminação pública tradicional. Esta luminária tem
integrada a tecnologia NanoOptic® que permite um controlo óptico
preciso, contribuindo ainda mais para a eficácia da utilização da luz e
para a redução do consumo energético, uma das grandes preocupações
do município.
Dada a existência de diferenças ao longo da estrada, foi necessário ajustar
a potência luminosa nos diversos locais de forma a conseguir uma boa
uniformidade ao longo de toda a estrada. As luminárias instaladas foram
ajustadas para 65W, correspondendo a 70% do fluxo luminoso, em quase
todos os locais.
Este ajuste é possível graças ao Field Adjustable Output, que permite
regular a potência e o fluxo luminoso após a instalação optimizando a
eficiência energética em função das necessidades luminotécnicas do
espaço a iluminar, o que possibilita ao município reduzir os consumos
caso entenda que em algumas zonas não são necessários níveis tão
elevados, ou aumentar o nível luminoso em algumas zonas de maior
risco, como seja a zona de maior tráfego em frente à estação, ou em

frente a uma passagem de peões, locais críticos onde a segurança deve
ser a principal preocupação. A inovadora gestão térmica desta luminária,
que permite a passagem do ar por um dissipador de calor de modo a
baixar a temperatura de funcionamento dos LEDs, maximiza o seu
desempenho e a sua longevidade, superior a 20 anos, garantindo assim
uma solução LED duradoura e com garantia de qualidade, de 10 anos,
e permitindo ainda a redução dos elevados custos de manutenção. A
temperatura de cor da solução, 4000K, faz um grande contraste com a
tecnologia anteriormente utilizada, Sódio de Alta Pressão, pois tem uma
reprodução cromática excelente, que permite uma melhor identificação
de eventuais obstáculos e compreensão do próprio espaço por parte
dos condutores, enquanto contribui para a sensação de segurança dos
transeuntes, com um resultado”extraordinário e muito satisfatório para
todos os envolvidos”, segundo Joaquim Rolando, responsável pela obra.
Este foi um importante projeto para os escalabitanos e foi de encontro
às preocupações ambientais e operacionais da Câmara Municipal, tendo
contribuido decisivamente para a melhoria das acessibilidades à cidade e
para a requalificação da zona ribeirinha.
A aposta na tecnologia LED por parte do Município permitiu também
uma redução de 62% do consumo energético em IP face à situação
anterior com lâmpadas de Vapor de Sódio 150W, contribuindo também
assim para os objetivos traçados pela autarquia.

“O resultado é surpreendente
pois estas luminárias LEDs são de
qualidade muito superior às que
estamos habituados a ver”
Joaquim Rolando, Encarregado de obra - Narciso Carvalho & Filhos

Dono de obra: C. M. Santarém
Instalador: Narciso Carvalho & Filhos
Construtora: Encobarra - Engenharia S.A.
Engenharia: C. M. Santarém
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Aura Light Group adquire

empresas de iluminação Zobra e Noral

A

Aura Light adquiriu a Zobra, uma empresa de iluminação sueca que desenvolve e fabrica equipamentos de iluminação para
zonas exteriores. Esta aquisição é um passo importante para a
empresa, no sentido de esta se tornar num fornecedor de soluções de
iluminação completas e energeticamente eficientes.
A Zobra desenvolve, fabrica e comercializa luminárias de exterior
com um design de qualidade. A empresa oferece uma ampla gama
de luminárias focando-se num design de produto inovador. A sede da
Zobra está situada em Vimmerby, na Suécia, onde se encontra também
a sua produção. A empresa tem crescido rapidamente nos últimos anos
e tem recebido reconhecimento externo pelo seu desempenho.
“Esta aquisição é uma parte importante da estratégia de crescimento
da Aura Light e temos visto, por parte dos nossos clientes, um aumento
na procura de soluções de iluminação completas. É importante pois
queremos ser um fornecedor de soluções de iluminação completas,

oferecendo desde fontes de luz a sistemas de controlo e luminárias de
elevada qualidade”, diz Martin Malmros, CEO Aura Light International
AB.
Actualmente a Aura Light oferece uma extensa gama de produtos com
fontes de luz Long Life e LED, luminárias e sistemas de controlo de
iluminação. Em 2012, a Aura Light adquiriu a IQ SensorTech, um dos
principais fornecedores de sistemas de regulação de iluminação na
Suécia. Por sua vez, a Zobra adquiriu em 2010 a Noral, uma marca forte
na iluminação de exteriores.
“Estamos ansiosos em fazer parte do grupo Aura Light e complementar
a sua gama com os nossos produtos e o nosso conhecimento em
equipamentos de iluminação. Somos duas empresas que, juntas,
oferecem aos seus clientes soluções completas de iluminação de
elevada qualidade”, diz Michael Engstrand, CEO Zobra AB.

”Juntos, oferecemos aos nossos clientes soluções
completas de iluminação de elevada qualidade.”
Michael Engstrand, CEO Zobra AB

| 11

AU R A L I G H T M AG N º5

Elbe Kliniken

Muito satisfeito com a Aura EasyT8 Long Life

A

empresa alemã de serviços de saúde Elbe Kliniken instalou lâmpadas LED de outro fabricante nos parques de estacionamento de
dois dos seus hospitais nas cidades de Stade e Buxtehude. Quando estes tubos começaram a falhar após a sua garantia de dois anos, a Elbe
Kliniken escolheu a Aura EasyT8 Long Life (21W, 5000K) para substituição.
Os parques de estacionamento dos hospitais são áreas de grande
movimentação que fornecem acesso não só aos 2000 colaboradores da equipa de cuidados de saúde, mas também a mais de
37.000 pacientes e 85.000 pacientes de ambulatório. Uma iluminação energeticamente eficiente garante a segurança de quem utiliza estes espaços e mantém os custos operacionais do hospital baixos.

“Não podíamos estar mais satisfeitos com as lâmpadas retrofit da
Aura Light,” afirma Jens Klindtworth, Responsável de instalações, da
Elbe Kliniken. “As lâmpadas de elevada qualidade Aura EasyT8 Long
Life gastam menos energia e fornecem um fluxo luminoso mais elevado. Para além disso, parecem-se com as lâmpadas fluorescentes
que estavam originalmente instaladas nos parques de estacionamento, e não com lâmpadas LED, o que para nós é um grande ponto
a favor. Outro aspecto positivo: A garantia de 5 anos da Aura Light.”
A Elbe Kliniken está tão satisfeita com as Aura EasyT8 Long Life
que planeia já fazer a substituição nos parques de estacionamentos
dos seus restantes hospitais e instalações de cuidados hospitalares.

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

Breves
Daisalux e Cluster Habic recebem clientes Aura Light

Aura Light distinguida mais uma vez pelo Topten

A visita à fábrica da Daisalux, parceira em iluminação de emergência, tem-se
sido uma grande mais-valia para os nossos clientes que desta forma ficam
a conhecer as mais recentes novidades a nível de sinalização, iluminação de
vigília e de emergência, no que respeita não só a produtos mas também a
normas. A Aura Light levou mais uma vez um grupo a conhecer o Cluster
Habic no Basque Design & Technology Center, em Bilbao, e as instalações da
Daisalux em Victoria numa iniciativa de grande sucesso.

Se no ano passado a Aura Light viu distinguidas 27 das referências da
sua gama de lâmpadas, este ano o número sobe para 47, incluindo a
inovadora fonte de luz Aura EasyT8 Long Life, um grande orgulho para a
nossa empresa! A eficiência energética é um dos factores de avaliação
do Topten, bem como o ciclo de vida dos produtos, o impacto ambiental
e o nível de qualidade dos mesmos, características pelas quais nos
distinguimos e que são da maior importância no desenvolvimento de
produtos, em especial a gama Long Life.

Aura Light premiada pela Sustentabilidade nos European Business Awards
Aura Light foi novamente selecionada como campeã nacional da Suécia nos
European Business Awards na categoria de Sustentabilidade Ambiental e
Empresarial, mais um importante reconhecimento do nosso empenho!

Aura Light Portugal, Av. 29 de Agosto nº268 B, 2705 - 869 Terrugem-Sintra
Tel.: 210 999 344, Fax: 210 999 347, info@auralight.pt, www.auralight.pt

