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A evolução da tecnologia 
luminotécnica tem 
proporcionado múltiplas 
e inovadoras abordagens 
no desenho de sistemas 
de iluminação. Hoje, muito 
mais do que simplesmente 
implementar as quantidades 
de luz indicadas pela 
regulamentação para 
os planos das tarefas 
visuais, o conceito é criar 
ambiências adaptadas 
às necessidades do ser 
humano em todo o campo 
visual, tendo particular 
cuidado na distribuição 
de luminâncias nos 
planos verticais, impondo 
contrastes controlados, 
criando nuances de luz 
e sombra, no fundo, 
indo ao encontro do que 
a natureza nos apresenta 
no dia-a-dia.

dade espacial e proporcionar descanso visual 
e adaptações a diferentes luminâncias em li

Todo o ambiente para ser são deve conter 

lizado por um lindo dia de céu limpo. Na natu

poder ver.
Os meios tecnológicos lançados pelos 

nomeadamente com o aparecimento dos 

da ambiência e até ter efeito adverso.

te muito presentes (baseados em artigos de 

mente apresentados nas revistas LD+A e 
PLD).

1. MANIPULAR A MÃE NATUREZA
Numa época em que frequentemente se usa 
a luz para tornar mais apetecíveis bens ali

plicitamente “ -
da para desvirtuar a verdadeira aparência, cor 
e qualidade dos bens alimentares” (pelos vis

espaços interiores.

sensores de retina complementares aos foto

lam os ciclos de adormecimento e de acorda

de design (para um dado momento do dia) 
e o consequente estudo sobre a suspensão 

adormecimento).
Luz e escuridão conduzem o relógio do 

deste relógio conduz a efeitos negativos em 

cobriram que a disrupção do ritmo circadia
no aumenta o risco de infecções e diminui a 

-
damente afectada por alterações diárias 
e sazonais nas trocas de espectros de luz 
visível”.

leva a que os corpos readaptem o seu ritmo 

que podem ser causados pela luz eléctrica 
mal aplicada.

nações de tonalidades de luz para tratar di

muito particulares.

2. HUMAN CENTRIC LIGHTING

Hu-
man Centric Lighting é a moda actual. Foi 
uma designação estrategicamente introdu
zida para diferenciar os fornecedores euro

“conceito
design

mento para promover a venda de determina

atribuem virtudes irreais.
Este procedimento inicialmente assumi

do como defesa perante a concorrência do 

e vem sendo adoptado por alguns fabricantes 
europeus.

de-
sign de iluminação não advém do design das 

Agarrar no termo Human Centric Lighting 
para referenciar qualitativamente os produ

porcionar a complexidade ambiental que a 

de anos. Como se pode acreditar que um pro

Por tudo isto esqueçam o Human Centric 
Lighting

veitar as potencialidades que a tecnologia 

Não é sistema “plug and play
querem impingir. 


