MAG

Nesta Edição
Aeroporto de Lisboa

Remodelação dos espaços comerciais

Ecopista da Maia

Qualidade de vida dia e noite

Santa Casa da Misericórdia

Solução de iluminação interior completa

www.auralight.pt

Capa: Aeroporto De Lisboa

EDIÇÃO Nº8 | ABRIL 2017

Caros leitores,
Fez em janeiro do presente ano 5 anos que o DREEIP foi apresentado
ao mercado.
Tratou-se de um instrumento fundamental no projeto de iluminação
pública e veio introduzir o cálculo de níveis e a classificação de vias,
de acordo com a utilização, ambiência e outras características que não
somente a largura da via.
Hoje podemos dizer que os objetivos foram conseguidos porque um
pouco por todo o país não há projetista, fabricante ou outro player do
mercado que não fale com naturalidade do DREEIP ou da norma 13201.
Na altura a tecnologia LED estava a dar os seus primeiros passos e em
5 anos a sua evolução foi exponencial em todos os sentidos.
Entretanto, em finais de 2015, foi apresentada uma nova versão
da EN13201 que traz algumas alterações importantes a nível das
classificações da via e um novo apartado dedicado ao cálculo da
eficiência energética.
É, portanto, com naturalidade que somos informados que um grupo de
entidades pretende atualizar o documento, sob proposta do CPI.
Face à extraordinária evolução da tecnologia LED, à introdução de
novas métricas, a dúvidas sobre a temperatura de cor a utilizar, à
necessidade de tornar o sistema IP mais eficiente, ao futuro papel da IP
na IOT, etc., o país enfrenta uma série de desafios numa altura em que
a transição já começou.
Por exemplo, como é que se integra uma tecnologia assente em
eletrónica, altamente precisa fotometricamente e de elevada eficácia,
num sistema formatado para a tecnologia convencional, onde por
exemplo na rede aérea, com variações na rede, em que a única métrica
aplicada ao projeto de iluminação era o vão possível entre dois postes
de betão e a sua resistência à tração, ou ainda um parque de colunas
já instalado, alturas, balanços de braços ajustados a lâmpadas de
descargas?
Como é que se contorna o sentimento de pertença das populações
sobre os pontos de luz já instalados, como por exemplo, lanternas com
mais de 50 anos, algumas em bronze?
Como é que se conjuga esta tecnologia em que um modelo pode ter
mais de 1000 variantes e sistemas de dimming com os contratos os
contratos de concessão ainda em vigor?
Como é que podem responder os fabricantes, integradores ou outros
agentes, às exigências da concessionária quanto às homologações
segundo a DMA numa tecnologia com tantas variações e sujeita a uma
evolução constante?
Uma coisa é certa, a tecnologia está aí, cada vez mais madura e
sustentável. É tempo de nos mentalizarmos que é urgente alterarmos
processos e abordagens que nos permitam aproveitar todo o potencial
que a mesma encerra, sob pena de virmos a pagar um preço muito
elevado por erros cometidos numa transição presa a conceitos já
ultrapassados.
Com os melhores cumprimentos,

2 |

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

Alberto Vanzeller
General Manager Aura Light Portugal

Fig.1 - Processo do Sono
© Steve Thompson, AFMS Public Affairs

Tunable White: Novas Fronteiras na Iluminação

D

esde a descoberta do domínio do fogo,
que o Homem usa a luz para se proteger,
aquecer, executar as suas tarefas visuais
e comunicar.
Na área de iluminação artificial, o projeto focava-se
essencialmente em cumprir normas que apontam
para valores mínimos a cumprir, para proporcionar
a acuidade visual necessária para desempenhar a
tarefa em causa. Até há pouco tempo a visão tinha
dois fotorrecetores: Cones e Bastonetes.
Nos últimos 20 anos, iniciou-se uma evolução para
o conceito da iluminação arquitetural muito ligada
ao fenómeno da perceção visual, de criação de
ambiências.
Um dos aspetos mais importantes para o nosso
bem-estar é o nosso relógio biológico, mais
conhecido por ritmo circadiano, ele influencia a
nossa temperatura corporal, sono, vigília e várias
mudanças hormonais. (Fig.1)
A luz solar e outros sinais do tempo ajudam
a definir os nossos ritmos circadianos, ora
estimulando a produção de cortisol, ora a produção

de melatonina, de modo que sejam consistentes
no dia a dia. (Fig.2)
Em 1998 foi descoberto um novo pigmento, a
melanopsina, localizado numa área da retina
que se imaginava “cega”, permitindo que os seres
vivos percebam a luz sem a ver. Esse pigmento,
localizado nas células ganglionares da retina, envia
informações luminosas para a zona do hipotálamo,
conhecida como relógio biológico (núcleos
supraquiasmáticos) (SCN) e, com isso, informa
ao relógio interno as condições de iluminação do
meio ambiente.
Sabemos agora que a melanopsina controla a
quantidade da hormona de sono (melatonina) no
sangue. Esta descoberta permite entender porque
é que cegos, que são incapazes de ver a luz,
conseguem ajustar as suas atividades aos ciclos de
iluminação do ambiente.
Sabíamos que a luz desempenhava o papel da
mão que acerta o relógio, mas não sabíamos em
que botão ela atuava, agora sabemos aonde e
a descoberta deste terceiro fotorrecetor, ligado
a efeitos não visuais, vai-nos permitir encontrar

formas (decorrem inúmeros estudos nesta área) de
poder “acertar relógios desregulados” e abre uma
nova fronteira no projeto de iluminação orientado
para uma melhor qualidade de vida.
Para isso, temos de controlar o espectro da fonte
de luz, a sua intensidade e o tempo de exposição.
E aqui entra a tecnologia LED que já é capaz de
o fazer aliada a sistemas inteligentes de controlo.
Face ao exposto, a Aura Light, de há 2 anos a esta
parte tem, através do seu departamento R&D,
desenvolvido produtos com tecnologia Tunable
White que permite uma iluminação dinâmica,
para assegurar que os nossos relógios biológicos
seguem o seu ritmo natural, especialmente
durante os meses escuros do ano ou em ambientes
sem luz natural.
Com Tunable White pode alterar a temperatura
de cor de branco quente para branco frio e de
um modo individual, ajustar os níveis de luz e
a temperatura de cor de acordo com as suas
preferências.

Fig.2 - Ritmo Circadiano
© http://ar-wiki.com
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Tunable White

Crie o seu dia perfeito
Tunable White é uma tecnologia na qual a luminária é equipada com diferentes tipos de LEDs, o que torna possível a alteração da temperatura de cor
branca ao longo da curva de Planck, de quente para fria e vice-versa. Com
Tunable White, pode criar o ambiente perfeito para cada ocasião, conseguindo um impacto positivo nos utilizadores dos espaços. Com esta
tecnologia pode também recriar o ritmo circadiano natural.

Intensidade

De manhã e ao final da tarde, uma luz quente pode ser a ideal, pois
ajuda-nos a relaxar. Já durante o dia de trabalho, podemos beneficiar de
uma iluminação mais fria de modo a estarmos alerta e mais produtivos.
Crie o seu dia perfeito com Tunable White e aumente o seu desempenho enquanto promove uma melhoria do seu dia-a-dia.

Temperatura (K)

100%
A tecnologia Tunable White é
controlada por DALI juntamente
com outros tipos de equipamentos
de regulação. Pode utilizar um controlador automático ou um painel
tátil para controlo manual.
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Com Tunable White, pode ajustar a intensidade e a temperatura de cor da iluminação de modo a superar os obstáculos naturais do dia de trabalho.
Ganhe energia com uma iluminação mais fria de manhã e a seguir ao almoço, e deixe-se acalmar gradualmente ao final do dia com uma iluminação
mais quente.

Exzite

Lezzon

Cetre

Lunaria

O que é tão inovador no
Tunable White
Melhoria do bem-estar
Melhoria da eficácia no local de trabalho
Otimização da iluminação para diferentes atividades
Aumento do estado de alerta
Melhoria na aprendizagem
Promoção de um ritmo circadiano natural
Melhoria em casos de recuperação de saúde
Iluminação personalizada

Sistemas de controlo TW

4 |

Centro Integrado de Logística da Santa Casa

© Tiago Gonçalves

© Tiago Gonçalves

Solução de iluminação interior completa

A

iluminação e a arquitetura têm uma relação de longa data, tendo os
jogos de luz e sombra ajudado a enaltecer e complementar inúmeros
projetos arquitetónicos. A iluminação seja ela natural ou artificial pode
ser um elemento arquitetónico, e um espaço que necessite de uma iluminação
funcional pode ganhar uma nova personalidade através da Luz. Exemplo disso
é o Centro Integrado de Logística da Santa Casa.

O espaço administrativo foi projetado com uma grande componente de
luz natural e com uma arquitetura de linhas modernas e retas, na qual a
iluminação se deveria integrar. As luminárias Log In e Log Out da Molto Luce,
foram a solução perfeita, permitindo criar linhas continuas ou padrões de
luz paralelos, com luz direta ou indireta, em aplicação encastrada, saliente,
suspensa ou até em sanca. Graças à sua versatilidade, as Log In foram
instaladas tanto na zona de entrada, como nas áreas de circulação, criando
uma interessante dinâmica e conferindo, até aos espaços interiores e mais
simples, um elemento de design.
Para além da combinação destas luminárias também se jogou com a
utilização de diferentes temperaturas de cor para criar vários planos, sendo
um ótimo exemplo disso a receção do edifício. Também nesta área a Log Out,
em sintonia com a arquitetura, complementa a iluminação, tendo sido ainda a
escolha para a iluminação de escritórios e espaços de trabalho abertos.
Para a iluminação dos espaços de produção, embalagem e armazenamento,
onde são necessários equipamentos com elevado índice de proteção (IP),
classe de isolamento (CI) e índice de resistência mecânica (IK), a escolha
recaiu na resistente e eficiente Aura Cosmo. Esta luminária estanque
funcional garante um elevado rendimento, com baixo encandeamento e
grande fiabilidade.

© Tiago Gonçalves

Neste edifício de 2300m2 de área bruta, com um forte cariz arquitetónico,
a iluminação deveria ter em consideração as necessidades funcionais e de
segurança que a atividade exige, mas também as condições de trabalho dos
colaboradores deste Departamento.

As fontes de luz de longa duração utilizadas, para além de aumentarem a
eficiência, têm um elevado índice de restituição cromático, extremamente
importante em atividades de impressão. Foram utilizadas lâmpadas com
3000K para a criação de ambientes mais acolhedores na zona de entrada,
e 4000K para espaços funcionais que necessitem de uma cor mais fria que
promova a concentração.
Os equipamentos da Daisalux são a escolha natural para a iluminação de
emergência, tendo sido utilizadas as luminárias Hydra em salas de reunião e
gabinetes, e as Nova em zonas de circulação e armazéns, balneários e áreas
técnicas. Foi ainda instalada a central de monitorização e controlo TEV, um
elemento importante para garantir a segurança do edifício e reduzir os custos
de manutenção.

Dono de obra: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Engenharia: Prom&e Group – Engº Rui Moura
Instalador: TMP – Arqº Tiago Malhão Pereira
Construtora: JH Coelho
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Campos de Ténis da Maia

Conforto visual na prática desportiva

A

cuidade e conforto visual, encandeamento reduzido e elevado
índice de restituição cromática são alguns dos requisitos num projeto de iluminação para um espaço desportivo.

Por estas razões, neste projeto foram utilizados projetores Edge HO, da
Cree, em conjuntos simples e duplos, com montagem em estruturas ou em
coluna, numa eficiente solução com tecnologia True White® que garante
uma excelente reprodução cromática. Esta solução LED permitiu assim
um elevado fluxo luminoso com uma iluminação muito homogénea no
campo, sem provocar encandeamento nem cansaço visual aos jogadores.

© Tiago Gonçalves

Os campos de ténis da Maia são um bom caso prático deste tipo de
aplicação, onde a inovação tecnológica da Cree e as boas práticas da Aura
Light se aliaram para dar uma nova luz tanto em campos cobertos como
descobertos, de modo a possibilitar a utilização dos espaços dia e noite.
Os praticantes de desporto sabem que apesar de o seu desempenho,
talento ou concentração serem fulcrais, existem também fatores externos
que condicionam a prática desportiva. A modalidade de ténis é um
desporto agonístico onde o objeto de jogo viaja a grande velocidade
e neste sentido, é fundamental um nível de iluminação adequado
conjuntamente com uma boa uniformidade da luz em toda a área de jogo
para proporcionar uma boa acuidade visual.

Dono de obra: C.M. Maia
Instalador: Dieléctrica

A tecnologia LED da CREE permitiu-nos melhorar a qualidade da
iluminação com um baixo consumo. Resumindo, uma solução plena de
eficiência energética e sustentável do ponto de vista económico, graças
ao baixo consumo e longa duração da tecnologia, que significa diminuição
dos custos de manutenção e do número de substituições; do ponto de
vista ambiental, uma vez que há menos consumo logo menos emissões de
CO2, e que a redução da manutenção e da utilização de matérias-primas
significa uma menor pegada ecológica; e ainda do ponto de vista social,
com uma contribuição para a melhoria do desempenho dos atletas nos
seus treinos, graças à elevada qualidade da iluminação.

Esta tecnologia mistura a luz dos LEDs vermelhos e insaturados
para criar uma luz branca bonita e quente. Esta abordagem
patenteada permite preservar a consistência da cor durante a
vida útil do produto. Esta tecnologia permite ainda um CRI de
pelo menos 90, mantendo uma elevada eficácia luminosa - uma
solução sem compromissos.

© Aura Light

© Aura Light

A tecnologia TrueWhite® é uma maneira revolucionária de
gerar luz branca com LEDs. Permite uma elevada eficiência, com
consistência de cor ao longo da vida do produto.

6 |

Ecopista da Maia

Qualidade de vida de dia e noite

A

Dono de obra: C.M. Maia
Instalador: Construções Artur Ribeiro

melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes é o objetivo
de qualquer autarquia. Como tal, os projetos de requalificação
são vitais para melhorar a vivência de uma cidade, e são alvo de
especial atenção por parte das câmaras.

A Câmara da Maia foi uma das autarquias a aderir a este conceito e a
revitalizar, para serviço do bem comum, o troço de linha férrea desativada,
entre a via periférica da rua do Souto, até à avenida Santos Leite, na via
norte, estendendo-se à Zona Industrial da Maia.

As exigências técnicas são colocadas tendo em conta o conforto
e a segurança dos utilizadores do espaço requalificado, a par da
caracterização e do cariz decorativo, permitindo a estes utilizadores ter
a melhor experiência possível e aumentando o sentido de presença da
comunidade.

Este percurso é caracterizado por quase 3km nos quais é possível
caminhar ou pedalar enquanto se desfruta da agradável envolvente. Se
durante o dia a paisagem marca este cenário, durante a noite a circulação
em segurança é garantida pela iluminação das XSP da Cree.

© Aura Light
© Aura Light

© Aura Light © Fluxo de Luz

A tecnologia TrueWhite® utilizada pelos LEDs da Cree, permite uma
ótima reprodução cromática, o que ajuda os utilizadores do espaço a
identificar facilmente obstáculos e a fazer um melhor reconhecimento
facial, garantindo a segurança na utilização noturna deste espaço e
convidando à prática desportiva e lúdica dia e noite.

As ecopistas são um bom exemplo de requalificação urbana. Esta
designação, da Refer, refere-se à requalificação de Canais Ferroviários
descativados, transformando estas infraestruturas degradadas em
vias contínuas e integradas na paisagem, que permitem a fluida e fácil
circulação, tanto de peões como de bicicletas.
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Entrevista à lighting designer
Ana Cristina Daré

“ ...A ideia da minha investigação foi
precisamente alertar para a necessidade de
trabalhar a iluminação a nível residencial,
onde ainda há muito por fazer.”

A

na Cristina Daré tem-se dedicado à investigação da iluminação a nível residencial, especialmente focada na geração
idosa e com menor acuidade visual. Falámos um
pouco acerca do seu percurso profissional e da
sua visão sobre o mundo da Iluminação.
Como surgiu o interesse pela iluminação e qual
a importância desta nos seus projetos?
Na minha formação base em Design de Ambientes,
a iluminação fazia parte da grade curricular. Mais
tarde, iniciei o curso de Arquitetura, por sentir
necessidade de maior aprofundamento da minha
formação académica e por não ter conhecimento
de Mestrado e Doutoramento em Design.
Nos meus primeiros anos como profissional, após
a faculdade, não trabalhei diretamente nesta
área. Mas a partir da década de 90, quando passo
a ter o meu atelier, aí sim, a Iluminação começa
a fazer parte do meu trabalho, pois não consigo
conceber um ambiente sem ter iluminação.
Se não se fizer um estudo da luz natural e a luz
artificial num projeto, perde-se o sentido do
espaço, pois não conseguimos criar ambiências.
O meu trabalho não é só a nível de interiores, de
pensar os espaços, a circulação, mobiliário, mas
sim de criar ambiências, onde a iluminação tem
um papel primordial. Tornar estes ambientes
confortáveis, e isso não pode ser só a nível do
mobiliário, deve ser também a nível ergonómico,
e a iluminação também faz parte da Ergonomia.
Não se pode separar uma coisa da outra, estão
intrínsecas.
Ao fazer a investigação do meu mestrado, um
dos temas que decidi aprofundar foi justamente
a Iluminação. E esse aprofundar deu-se depois no
âmbito do Doutoramento. Já vinha com uma base
para esta investigação, a minha sensibilidade para
este tema já era muito grande, o planeamento
dos espaços já me é natural e a iluminação já lá
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está. Não há como separar uma coisa da outra.
Portanto, foi na faculdade que desperta este
interesse. Mas tinha um outro fator a meu favor:
O meu pai era engenheiro civil. E na época em
que ele se formou o curso era composto por
Engenharia Civil e Engenharia Eletrotécnica.
Então tive também o meu pai a me sensibilizar
para este tema ao longo da minha infância e vida
escolar.
Lançou um artigo acerca da influência da
iluminação no dia-a-dia dos idosos, e a sua
tese de doutoramento teve como base esta
temática. Como encara este impacto da luz em
pessoas com visão envelhecida?
Esta é uma vertente preocupante, pois desde o
momento em que as pessoas não se preocupam
com a saúde vão aparecer outras questões. As
pessoas esquecem-se que os problemas de visão
que temos não é a curto prazo, mas a longo prazo.
Vamos ter um problema no futuro. E aqui entra
o meu estudo. O que vou investigar parte do
meu núcleo familiar. As pessoas na minha família
chegam facilmente aos 90, 100 anos. Então
eu fui vendo dentro de casa, o meu pai tinha
um problema ocular genético que fez com que
perdesse parte da visão.
O que verifiquei nesta investigação é que a
maioria das pessoas idosas quer ficar em casa,
não querem ir para lares, é impensável. E isto
chamou-me a atenção e levou-me a querer
pensar a iluminação residencial para que estas
pessoas possam permanecer nas suas casas.
Qual a iluminação na casa de banho, no quarto?
Que iluminação noturna utilizar para possibilitar
a deslocação? Aqui começou o meu interesse
por investigar a iluminação para idosos. Até nas
próprias instituições dedicadas para este público
não há esta preocupação e descobri apenas uma
com a iluminação ideal, trazida dos E.U.A. Num
dos casos que investiguei havia, por exemplo, a

preocupação com o encandeamento tendo sido
utilizadas sancas com iluminação invertida que
varrem as paredes. Foi a designer de interiores
que ao deparar-se com esta situação conseguiu
junto do arquiteto responsável colocar vários
pontos de tomada para que os clientes pudessem
colocar candeeiros para colmatar a falta de
iluminação pontual e funcional, que praticamente
não existia. Na casa de banho a iluminação
foi conseguida com lâmpadas dicróicas e não
houve a preocupação, por exemplo, de fazer a
diferenciação entre paredes e piso.
Numa outra instituição, já as paredes estavam
pintadas numa cor clara e havia um cor-de-rosa no
chão fazendo uma marcação do plano horizontal
e vertical, no entanto utilizam downlights com
lâmpadas fluorescentes compactas, de uso
hospitalar.
Ao deparar-me com estas situações e com a
quantidade de idosos que preferia ficar na sua
casa, percebi que deveria haver um estudo acerca
deste tema. Fui buscar todo o conhecimento que
tinha e perceber os problemas de visão que estes
idosos tinham e transpor estes conhecimentos
para as suas casas, para que pudessem ter
uma boa iluminação no seu dia-a-dia, para que
pudessem continuar a cozinhar, a fazer as suas
refeições, a deslocar-se com segurança dentro de
casa.
A Mariana Figueiró tem desenvolvido um estudo
há bastante tempo, com algumas brochuras já
publicadas, em que analisa o efeito da luz na
saúde. Por exemplo, no caso dos idosos quase
sempre tem que tomar remédio para dormir
à noite, mas nenhum médico estudou porque
eles fazem isso. Os idosos vão dormitando ao
longo do dia e depois à noite não têm sono. O
estudo da Mariana verifica que para o idoso, e
para todos nós também, durante o dia utilizar

]InTex]
Bordeaux | 2008

© Ana Daré

Com uma experiência de mais de 30 anos
enquanto designer, como encara o novo
paradigma da iluminação?
Penso que há tecnologias que ainda não estão
acessíveis a todos e muitas vezes deve-se à falta de
conhecimento acerca da utilização das mesmas.
Relativamente ao LED eu acho que é uma
tecnologia que ainda está numa fase evolutiva, e

Quais são os maiores desafios no que respeita à
iluminação nos seus projeto?
O primeiro desafio é o cliente, pois já vem
com uma ideia pré-concebida, muitas vezes
economicistas, pois a poupança é geralmente a
maior preocupação. A juntar a isto muitas vezes
a má informação e falta de conhecimento do
cliente e de quais são as suas reais necessidades.
Se conseguirmos consciencializar o cliente de que
estamos a fazer o melhor para ele, já conseguimos
vencer um desafio. Mas se houver resistência por
parte do cliente, podemos desenvolver o melhor
projeto possível, mas este não vai ser valorizado.
E com a internet esta má informação ganha
proporções ainda maiores. Existe muita
informação que não é fidedigna que qualquer
pessoa coloca na internet e que é acessível a
todos, sem supervisão. O que torna ainda maior
o nosso desafio e ajuda na criação de ideias préconcebidas.

E para fazer esse link que menciona, até que
ponto é que o trabalho dos lighting designers
e dos designers de ambientes influencia os
fabricantes de iluminação, e vice-versa?
Acho que influencia muito os fabricantes, mas
como é lógico, para os fabricantes que estiverem
dispostos a escutar. Nós como projetistas, em
contacto direto com o cliente, conseguimos
dizer o que o cliente procura. Deveria existir uma
ligação mais próxima entre ambas as partes. Devia
haver uma comunicação constante.

O segundo desafio é fazer um link entre as
necessidades do cliente e o seu orçamento.
Demonstrar ao cliente que o projeto foi realizado

A maioria dos fabricantes funciona por catálogos
e os clientes gostam de ver, tocar, para depois
decidir. Nós, profissionais, conseguimos ter uma
ideia espacial do que queremos para aquele
ambiente, mas o cliente não tem esta perceção.
Muitas vezes deparamos-nos com situações
de resistência do cliente em relação a uma
especificação de determinados equipamentos,
por desconhecimento e por opinião de
outros profissionais, que muitas vezes têm
desconhecimento do assunto.

© Ana Daré

A ideia da minha investigação foi precisamente
alertar para a necessidade de trabalhar a
iluminação a nível residencial, onde ainda há
muito por fazer, e que não são apenas as aplicações
comerciais ou empresariais que são importantes.
Consciencializar os próprios profissionais da área
para terem estas questões em consideração.

para ir de encontro ao que pretende cumprindo
as exigências técnicas especificas de cada
espaço. Há muitas vezes uma barreira económica
colocada pelo cliente. Temos que desenvolver
o projeto na ótica do cliente, especialmente na
área residencial, na qual eu trabalho bastante.
Por vezes temos que fazer algumas adaptações,
com alternativas similares, mas que respeitam
as exigências do projeto luminotécnico. Tem que
haver um equilíbrio entre o que queremos e o que
o cliente pode economicamente suportar.

© Ana Daré

O que encontrei com este estudo foi a atividade
que os idosos têm e a preocupação em tornar
a execução destas atividades mais fácil e
segura através da iluminação. Encontrei idosos
com alguma consciência para problemas de
iluminação, alguns que pediam iluminação nos
armários de cozinha, ou iluminação dedicada para
fazer tricot.

na minha opinião a utilização do LED está a ser
banalizada, como se o LED fosse solução para
todos os problemas, solução económica, solução
sustentável, etc. Porém, eu acho que deve ser
realizado um “mix” de lâmpadas, de tecnologias,
para chegar a um bom resultado a nível projetual.
Penso que as pessoas estão a consciencializarse que a iluminação é importante, mas devem
ser feitos estudos luminotécnicos corretos e não
utilizar apenas LED. Tudo tem que ter peso e
medida.

© Ana Daré

uma temperatura de cor mais alta, com mais luz
e mais alerta, ao final do dia uma temperatura de
cor mais baixa, mais amarelada, mais similar ao
crepúsculo e entrar em estado de relaxamento e
de sono. Pensar que mudando a temperatura de
cor ou a quantidade de luz fazemos com que as
pessoas de idades estejam mais alertas é muito
interessante. Ainda não se tinha pensado nisto.
E depois do meu doutoramento fiquei mais
sensibilizada para estas questões.
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Reformulação das Áreas Comerciais e de
Serviços do Aeroporto de Lisboa

O

s aeroportos são locais complexos, com inúmeras dinâmicas e
atividades, e têm essencialmente três requisitos: Segurança, Fluidez e Conforto.

norma EN-12464-1, tão necessária na zona de vistorias e raio-x, por exemplo.
Pelos mesmos motivos, foi utilizado o premiado painel de luz Aura Lunaria,
na sua versão suspensa.

A circulação e permanência dos passageiros, bagagens, bem como das
tripulações e funcionários das lojas e de diversos espaços comerciais e
administrativos, deve ser feita com fluidez e eficiência. Ao mesmo tempo os
espaços deverão adequar-se a cada tipo de atividade, mas dar uma sensação
de conforto aos utilizadores, especialmente em caso de longas esperas e
permanência no aeroporto. Tudo isto complementado por fortes requisitos
de segurança, a começar pelo controlo de segurança na zona das partidas,
uma das áreas remodeladas neste projeto.

Outra das exigências num aeroporto é a diminuição ao mínimo dos tempos
de instalação e de manutenção para não comprometer o funcionamento do
espaço. Por isso, a escolha de downlights de fácil e rápida instalação, com
clips muito simples de usar, e com longa duração garantida pela tecnologia
LED, era essencial.

No que respeita à iluminação, esta deveria complementar o cariz
arquitetónico e funcional de acordo com cada tipologia de espaço. Neste
caso específico o projeto luminotécnico foi trabalhado em conjunto
com o Arqº Miguel Viseu Coelho, o qual conjuntamente com a DDIA foi
responsável pela remodelação das áreas comerciais e de serviços.
Na zona de segurança e em áreas de circulação a iluminação deveria ter
uma forte componente funcional, mas nem por isso descuidar o design do
espaço. A luminária encastrada Aura Abelia, com a sua forma quadrada, serviu
como plano de luz, na versão CTO opalina, que encaixava perfeitamente
nos tetos falsos destas zonas, criando um padrão muito interessante que
confere dinâmica aos espaços, deixando estes de ser simples e aborrecidos,
garantindo ainda o conforto e a acuidade visual em conformidade com a

10 |

Assim, a utilização da Aura Abelia e da Lunaria é complementada pelos
downlights de encastrar CR150 da Cree, cuja tecnologia patenteada True
White® da Cree garante ainda uma excelente reprodução cromática e a
durabilidade da cor dos LEDs.
Dentro das zonas de circulação, merece destaque a escadaria na qual foi feita
uma instalação decorativa com a luminária Monn Unit System que, com
a sua forma oval e difusor opalino, nos remete para as hélices dos aviões,
enquanto garante uma distribuição de luz homogénea e livre de sombras,
essencial para a deslocação em segurança num local com inúmeros degraus.
A combinação destas luminárias, complementada pela luminária Andro nas
sancas e paredes luminosas para colocação de publicidade, permitiu uma
otimização da distribuição, balançando a distribuição de altas iluminâncias
no plano horizontal e nos planos verticais, aumentando a perceção do
espaço.

Também os espaços comerciais são de extrema importância tanto para
a experiência no aeroporto como para a sustentabilidade do mesmo. O
retail é um grande componente económico de um aeroporto que ajuda
muitas vezes na sua sustentabilidade financeira.
O projeto de remodelação pretendia dar uma nova imagem à zona de
restauração do aeroporto de Lisboa, tornando-a mais moderna, apelativa,
e num espaço que não se destinasse apenas a comer, mas também a
relaxar enquanto se espera, se bebe um café ou se verifica as últimas
atualizações no telemóvel… Um espaço que transmitisse Conforto.
Para enaltecer a arquitetura tão interessante e dinâmica deste espaço,
a escolha recaiu na luminária em linha contínua AURA CELTIS, com
difusores opalinos para garantir o conforto visual e a homogeneidade
da iluminação, conseguindo criar linhas de luz continuas, que fazem
sobressair a moderna estrutura do teto.
O design desta estrutura, aliado aos elementos de iluminação,
circunscrevem esta área de refeições e tornam-na imediatamente
percetível aos utilizadores. Preenchendo assim, mais um dos requisitos
da iluminação num aeroporto: Fluidez.

Dono de obra: ANA - Aeroportos de Portugal S.A.
Arquitetura: DDIA / Miguel Viseu Coelho Arquitectos Associados, Lda.
Engenharia: OMF - Engenharia de Edifícios, Lda.
Instalador: Sotécnica, S.A.

Nesta remodelação foram ainda utilizadas as luminárias Juncus e Belix,
de cariz mais funcional e caracterizadas pela sua elevada resistência,
para garantir a adequada iluminação de espaços técnicos e WCs,
respetivamente.
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Aura Light e FAO

instalam a energia solar na Guiné-Bissau
A Aura Light tem como compromisso melhorar a qualidade de vida
das pessoas, sempre com uma preocupação ambiental. No seguimento desta missão, a empresa apoiou a instalação de um sistema de
energia solar para melhorar a qualidade de vida da população de uma
pequena vila piscatória na Guiné-Bissau. A Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) iniciou este projeto
para desenvolver as condições de conservação e venda de peixe, o
que por sua vez irá melhorar o padrão de vida dos habitantes da aldeia.
A instalação de um sistema solar e de um poço de água potável melhorará
o manuseio do peixe e o acesso à água potável. O manuseio higiénico da
pesca evita perdas para os pescadores e vendedores de peixe e permite
reduzir eventuais doenças causadas pela falta de higiene e segurança alimentar. As pessoas na aldeia de Qudjogoro vivem essencialmente da pesca
e mais de 30% da população vive com menos de 1€ por dia. As mulheres
demoram mais de uma hora para obter água do único poço na aldeia, que
não tem água potável suficiente.
- Trabalhamos com a FAO desde 2015 e vemos que podemos realizar mudanças importantes em conjunto. É importante destacar estes temas de
modo a aumentar a conscientização a nível geral e possibilitar uma mu-

dança a nível local. Consideramos que as empresas podem contribuir para
o trabalho das Nações Unidas de muitas maneiras, diz Ulrik Bertelsen, Gerente Geral da Aura Light South.
A Aura Light tem um acordo para doar 1% das suas receitas em todas as
instalações e produtos de iluminação sustentável para supermercados em
Itália, Espanha, Grécia e Portugal a projetos da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura e este é o primeiro projeto finalizado desta cooperação.
A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
(FAO) faz parte da ONU. Esta organização intergovernamental conta com
194 Estados-Membros, dois membros associados e uma organização-membro, a União Europeia. Os seus funcionários provêm de vários contextos
culturais e são especialistas nos vários domínios de atividade em que a FAO
trabalha. A capacidade do pessoal da FAO permite-lhe apoiar a melhoria da
governação, nomeadamente, gerar, desenvolver e adaptar instrumentos e
orientações existentes. Com sede em Roma, Itália, a FAO está presente em
mais de 130 países. O objetivo da organização é garantir que as pessoas
tenham acesso regular a comida de elevada qualidade e em quantidade
suficiente para terem uma vida ativa e saudável.

Objectivos da FAO
• Erradicação da fome
• Eliminação da pobreza
• Gestão e utilização
sustentáveis dos recursos
© Aura Light

naturais

Breves
Aura Light reconhecida como PME Líder

Lâmpadas Aura Light novamente distinguidas pelo TopTen

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.

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 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.

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.

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

