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Caros leitores,

No passado dia 22 de Janeiro no Auditório nacional de Belas Artes 
aconteceu um fenómeno extraordinário a vários títulos na iluminação 
em Portugal.

Foi apresentado o “Manual de Práticas de Iluminação – A arte a 
iluminar a arte”,  da autoria do Engº Vitor Vajão.

Extraordinário porque não me recordo ou desconheço que nos últimos 
20 anos tenha sido escrito em Portugal, por um autor Português, um 
livro sobre iluminação. Felicito a editora LIDEL pela aposta.

Extraordinário porque  embora a obra esteja orientada para a 
iluminação museológica, Vitor Vajão   apresenta os princípios básicos 
de iluminação, técnicas, orientações de projecto sustentadas com 
inúmeros casos de estudo acompanhados  de inúmeras fotos de modo 
a que o leitor aprenda a ver, a construir ambientes percebidos mais do 
que ambientes luminosos, e os ensinamentos que colhe, de uma obra 
orientada à iluminação museológica, são válidos nos seus princípios a 
qualquer projecto, exterior e interior. Não é um manual de princípios 
de iluminação!  

Extraordinário porque numa altura em que as boas prácticas de 
iluminação são muitas vezes sacrificadas em nome duma “eficiência 
energética” amarrada a 3 métricas, poupança de energia, payback 
e durabibilidade, Vitor Vajão orienta-nos de página em página, 
tecnologia a tecnologia, ferramenta a ferramenta, na construção de 
uma solução sustentável onde o equilíbrio entre o factor humano, o 
factor económico e o factor ambiental é imperativo.

Extraordinário porque se trata de um livro sobre iluminação 
museológica que vem preencher uma lacuna importante, num país 
onde o ensino de iluminação é praticamente inexistente, constituindo 
um instrumento transversal aos estudantes das áreas de engenharia 
electrotécnica, arquitectura e museologia nas cadeiras de design da 
iluminação e, aos vários profissionais ligados à criação de ambientes de 
luz - engenheiros, designers, arquitectos, decoradores, conservadores 
de museus.

Finalmente dou os parabéns ao Engº Vitor Vajão e agradeço o ter 
partilhado toda a sua experiência e saber adquiridos, em mais de 30 anos 
como profissional de iluminação, com actuais e futuros profissionais 
que directa ou indirectamente se cruzam com a iluminação.    

Com os melhores cumprimentos,

Alberto Vanzeller
General Manager Aura Light Portugal

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

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

http://youtu.be/J4UW7e-umhs?list=UUUmvD0KMobrCgvX3lwg4Hbw
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T8 retrofit em balastros electrónicos Uma boa escolha?

O que é um balastro electrónico para lâmpadas T8?
Um balastro electrónico é um dispositivo 
electrónico que limita a corrente da lâmpada 
T8, tal como um balastro magnético, mas que 
também aumenta a frequência da corrente 
dos usuais 50Hz para os 20.000-50,000Hz 
(dependendo das especificações do balastro). 
O balastro electrónico tem também a função 
de ignição integrada eliminando a necessidade 
de um arrancador em separado.

Como funciona uma lâmpada T8 LED Retrofit?
A lâmpada T8 LED é uma lâmpada que se parece 
fisicamente com uma lâmpada tradicional T8 
fluorescente, com a diferença de ser equipada 
com módulos LED de vários tipos e tamanhos. 
Como os módulos LED precisam de uma 
corrente DC simples e baixa para funcionar, a 
lâmpada T8 LED Retrofit está equipada com um 
controlador interno que transforma a corrente 
AC na corrente DC adequada.

Posso usar uma lâmpada T8 LED Retrofit num 
balastro electrónico?
Uma lâmpada T8 LED Retrofit desenvolvida 
para funcionar com um balastro magnético não 
pode ser utilizada num balastro electrónico. 
Actualmente existem alguns produtos T8 LED 
Retrofit no mercado que são desenvolvidos 
para funcionar em conjunto com um balastro 
electrónico. No entanto, como os balastros 
electrónicos têm diferentes valores de saída 
de frequências, iniciar funções etc., consoante 
os diferentes fornecedores, os produtos são 
sempre limitados a um intervalo menor e 
específico de balastros electrónicos. Além 
disso, as lâmpadas T8 LED Retrofit para 
balastro electrónico podem ter diferentes 
fluxos consoante os diferentes tipos de balastro 
electrónico, sendo por isso difícil garantir o 
funcionamento do produto.

O que diz a norma?
A norma que regula os produtos T8 LED Retrofit 
é a IEC 62776. Esta norma estabelece claramente 
que deve ser eliminado o risco de ocorrer um 
choque eléctrico ao tocar em qualquer um dos 
pinos enquanto a lâmpada é ligada ao suporte 
da lâmpada. Este risco não está presente na 
ligação de um balastro magnético. No entanto, 
os balastros electrónicos requerem um 
diferente tipo de ligação e o risco de choque 
eléctrico existe. Este é um dos principais 
problemas no fabrico deste tipo de produto e os 
poucos fornecedores que oferecem lâmpadas 
T8 LED Retrofit para balastros electrónicos 
desenvolveram soluções muito complexas para 
superar isso. 

E quanto à duração?
Como um balastro electrónico é um dispositivo 
electrónico tem um tempo limitado de 
funcionamento, por norma cerca de 50.000h. 
Uma vez que a T8 LED Retrofit está dependente 
do funcionamento do balastro, é este que define 
o tempo de vida do produto completo. A lâmpada 
T8 LED Retrofit é um produto que, em quase 
todos os casos, é usado para substituir lâmpadas 
fluorescentes T8 antigas numa instalação existente, 
portanto, o balastro electrónico certamente já terá 
utilizado uma parte do seu tempo de vida previsto 
(a maioria das vezes, mais de metade da duração 
especificada). Conclui-se assim que na maioria dos 
casos o cliente poderá usufruir de apenas menos 
de metade da duração de uma T8 LED Retrofit, 
antes de o balastro electrónico falhar.

E no que respeita à eficiência energética?
Ocorre sempre uma perda de energia, 
principalmente devido ao calor, ao transferir a 
energia da fonte para o equipamento emissor de 
luz. Ao fazer funcionar uma T8 LED Retrofit através 
de um balastro electrónico adiciona também 

as perdas de energia que ocorrem no balastro 
electrónico, tornando-se uma alternativa com uma 
eficiência energética menor em comparação com 
uma T8 LED Retrofit standard.

É uma escolha inteligente para usar T8 LED 
retrofit para balastros electrónicos?
A resposta simples é NÃO;
-O produto não pode garantir o fluxo luminoso 
esperado -A vida é limitada à vida útil do balastro 
electrónico, pelo que o cliente não irá usufruir 
plenamente da duração da T8 LED Retrofit. 
-A eficiência energética é menor uma vez que 
o balastro electrónico tem perdas de energia 
adicionais -É provável que o produto não cumpra 
as normas de segurança -Quando o balastro falhar, 
o custo de um novo é igual ao custo de uma T8 
LED retrofit completa.

Mas a Philips, a Osram e alguns dos outros grandes 
fornecedores têm este produto nas suas gamas?
Sim, eles fornecem este produto. No entanto, e 
considerando as especificações técnicas deste 
tipo de produto, consegue ainda considerá-lo um 
bom produto? Provavelmente não, e nós, como 
uma empresa de soluções de iluminação séria 
acreditamos em soluções sustentáveis, mesmo 
que isso implique perder alguns negócios. Por 
último, como os balastros electrónicos têm uma 
vida limitada, é uma questão de tempo até que 
este mercado se esgote.

“Quando um cliente tem uma 
luminária T8 com balastros 
electrónicos,a melhor solução é 
uma nova luminária LED!.”
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As preocupações num estudo luminotéc-
nico não se prendem apenas com níveis 
de luz e consumos energéticos. Na Aura 

Light abordamos os nossos projectos luminotéc-
nicos sempre de uma perspectiva de sustentabi-
lidade. E esta verifica-se em três níveis: Sustenta-
bilidade ambiental, económica e social.

Como tal o projecto luminotécnico da 
envolvente do Mosteiro de Alcobaça e do centro 
histórico da cidade, deveria ter em consideração 
o melhoramento da iluminação indo de 
encontro às novas necessidades do espaço 
mas sem descurar o carácter arquitectónico e 
histórico. Uma requalificação que tivesse em 
conta a utilização dos espaços pelos habitantes 
da cidade (social), mas também o investimento 
que a autarquia teria que fazer (económico), e os 
futuros os gastos operacionais e de manutenção 
(económico e ambiental). 

Centro Histórico de Alcobaça
Requalificação através da iluminação

Para isso, foi feito um levantamento minucioso 
da iluminação existente de modo a realizar um 
estudo exaustivo no sentido de encontrar uma 
solução sustentável nestes três níveis e que 
equilibrasse a vasta tipologia de luminárias, que 
vão desde lanternas tradicionais a projectores de 
solo e para fontes.

A pensar nas necessidades da iluminação 
pública, na evolução das fontes de luz e numa 
perspectiva de poupança, tanto de gastos 
energéticos como de gastos de manutenção, 
a Aura Light conseguiu dar nova vida às 
tradicionais lanternas com a integração de um 
motor LED da Aura Light nas mesmas, numa 
solução dedicada.

Com uma luz branca e uma muito melhor 
restituição de cores, esta solução fornece mais 
e melhor luz, um menor impacto ambiental 

com grande redução da poluição luminosa, 
salvaguardando ao mesmo tempo a estética da 
cidade, convidando os habitantes e visitantes a 
frequentar o local. Uma diferença enorme para 
a tecnologia de Sódio de Alta Pressão, com a 
sua cor amarelada.

Este kit retrofit para lanternas foi desenvolvido 
com os mais recentes componentes, englobando 
um motor LED da Aura Light, permitindo assim 
a actualização da iluminação pública fiável, 
eficiente, à medida que a tecnologia LED vai 
evoluindo e sem um elevado investimento. 

Na zona em frente ao Mosteiro foram instalados 
projetores LED de solo Alicante na zona da 
praça e Allevard no terreiro, ambos da Lec Lyon 
junto às árvores presentes, com luz indireta, 
refletida na copa árvores, criando um ambiente 
agradável e que convida a passear. O feixe 
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Antes Depois

luminoso a incidir sobre o tronco e copa permite 
uma fácil identificação e delimitação do espaço, 
transmitindo assim segurança ao utilizador, não 
interferindo no destaque merecido ao Mosteiro. 

Na Praça D. Afonso Henriques, a valorização 
do espaço é conseguida através de um jogo de 
luzes com projectores Alicante para a iluminação 
dos gaviões, projectores LED Luminy 4 para 
embelezamento da fonte e as laternas tradicionais 
com motores LED. Três diferentes tipologias que 
criam um ambiente acolhedor na pequena praça.

Já nas laterais do mosteiro, na zona de bosque 
junto à fonte, pretendia-se uma iluminação de 
carácter decorativo que foi conseguida pelos 
projectores Allevard. Também os projetores 
presentes na fonte foram substituídos pelos 
projectores LED Luminy 4 da Lec Lyon, 
funcionando como iluminação de acentuação e 

garantindo o destaque pretendido para este local.
Para a iluminação exterior das galerias do 
monumento foram utilizados projectores 
Allevard, mantendo as localizações existentes 
e o ritmo dos pilares. Nas galerias, o espaço 
interno é iluminado por projectores LED da Cree, 
banhando toda a galeria e contrastando com a 
iluminação fria dos pilares exteriores, dando ao 
observador uma sensação de profundidade e 
tridimensionalidade do plano. 

Para complementar esta intervenção com o 
conceito inicialmente desenhado pelo arquiteto 
Gonçalo Byrne, que pretendia e “conseguiu”, na 
opinião do presidente da Câmara de Alcobaça, 
Paulo Inácio, “devolver a monumentalidade ao 
Mosteiro”, foram utilizados projectores LED 304 
da Cree para iluminação das torres sineiras e 
Luminy 6 para a rosácea.

Dono de obra: CM Alcobaça
Instalador: Canas, SA ao serviço da EDP
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Paratissima Lisboa – Santa Maria Maior é um projeto expositivo público, colaborativo, inclusivo e democrático de arte contemporânea no espaço urbano 
destinado à divulgação de artistas emergentes, promovido pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e criado e organizado pelo EBANOCollective.  A 
propósito deste evento entrevistamos Chiara Pussetti, do EBANOCollective, para nos falar um pouco acerca desta iniciativa.

PARATISSIMA - LISBOA
Pública. Inclusiva. Democrática.

O Paratissima teve origem em Turim, em 
2004, sendo actualmente o evento de arte 
contemporânea com maior adesão em Itália. 
Como surgiu a ideia de trazer o Paratissima para 
Portugal?
A ideia de trazer Paratissima para Portugal 
nasce da recente participação e colaboração 
da associação EBANOCollective na realização 
das últimas edições da exposição de arte 
contemporânea Paratissima em Itália e em 
Skopje e na constituição da rede Internacional 
destinada à promoção de outros eventos com a 
mesma visão e filosofia na Europa e em países 
associados ou terceiros. 

Em completa sintonia com os objetivos da 
Associação EBANOCollective que promove 
intervenções artísticas, projetos curadoriais site-
specific no espaço público resultantes do diálogo 
entre práticas artísticas e pesquisa etnográfica, o 
Festival Paratissima pretende 1. criar no espaço 
urbano novas oportunidades de produção, 
exposição e fruição da arte contemporânea, 
completamente públicas e acessíveis e portanto 
alternativas às das catedrais consagradas do 
saber e da experiência artística; 2. promover 
ocasiões de intervenção artística e exposição 
abertas a população de forma democrática e 
inclusiva,  sem portanto seleções nem exclusões 
na ótica dos unjuried festivals; e enfim 3. envolver 
o território e os seus habitantes de forma 
colaborativa e participativa na criação de um 
circuito expositivo ligado às especificidades do 
território de elevado potencial transformador 
para o território e de valorização tanto do 
património tangível e intangível, como do 
trabalho dos artistas.  

Paratissima em Lisboa chega percorrendo 
caminhos diferentes. O primeiro é o traçado 
pelo destino e pela fatalidade – os fundadores 
do EBANOCollective são de Turim e de Lisboa 
e resumem na criatividade deste encontro 
pontos de inovação, antigas amizades, relações 
de proximidade e distância, objetivos e visões 
próximas: vivemos na terra do Fado e portanto 

admitir a inelutabilidade e a força do destino 
não pode assustar nem surpreender. O segundo 
caminho é ditado pelas próprias dinâmicas 
urbanas: Lisboa está a distinguir-se ao nível 
europeu como cidade da arte urbana, da street 
art, teatro de manifestações desafiadoras do 
ponto de vista curadorial. 

Paratissima em Lisboa porque a cidade está 
numa fase de profundas transformações – 
devido à crise, ao crescimento exponencial do 
turismo, à gentrificação e às novas tensões 
sociais e geracionais – e achamos que trabalhar 
o território de forma crítica e consciente através 
da intervenção artística pode induzir novas 
perspetivas sobre potencialidades, problemas 
antigos e novos e futuros possíveis do centro da 
nossa cidade. Paratissima em Lisboa, enfim, por 
ser um projeto EBANOCollective, Associação 
lisboeta que propõe uma curadoria colaborativa, 
baseada em pesquisa etnográfica e história, para 
que a arte invada o território de forma o mais 
possível sensível ao espaço e aos seus moradores.  

Que impacto que esperam que o evento tenha 
na comunidade lisboeta?
Consideramos que Paratissima será um desafio 
inovador para a arte contemporânea e o espaço 
urbano, constituindo-se como um grande evento 
público, colaborativo, inclusivo e democrático, de 
elevado potencial transformador para o território 
e os seus moradores, assim como para os artistas.  
A dinâmica do evento em si e o diálogo gerado 
entre todos os atores é fortemente catalisadora 
de mudança social, desde a percepção da arte, à 
valorização do património e aos efeitos sociais e 
económicos no território. O estudo de impacto 
económico gerado pelo público de Paratissima 
Torino, foi de que por cada euro gasto na 
organização do evento, foram gerados 16018 
euros de consumo direto nos serviços comerciais 
do bairro. 

Paratissima permite a artistas emergentes ou 
independentes de expor perante uma ampla 
plateia nacional e internacional, de criar 

networks, de se inserir num sistema comercial e 
de estímulo ao empreendedorismo, na ótica da 
profissionalização; revitaliza o centro histórico da 
cidade, trazendo arte e cultura nas suas ruas e 
espaços comerciais e envolvendo os moradores 
na definição do percurso expositivo;  aproxima a 
arte contemporânea - geralmente considerada 
com um certo temor como algo acessível só à 
elite intelectual - a um público mais alargado do 
que costuma ser o das galerias e dos museus, 
trazendo os artistas e as suas obras nos espaços 
quotidianos de convivência e encontro do 
território; insere de forma continuada a arte 
contemporânea no território, incentivando a 
cidadania ativa e a participação dos moradores 
na organização dos eventos, curando exposições 
e venda das obras nos espaços quotidianos do 
bairro (PARATISSIMA 360), e ateliers/workshops 
gratuitos de arte para crianças e jovens 
(PARAFUTURE);  insere Lisboa numa importante 
plataforma de visibilidade internacional da arte 
pública criando um “gateway alternativo” de arte 
urbana e  incentivando o empreendedorismo 
criativo e enfim apoia a circulação internacional 
dos artistas, patrocinando a sua participação no 
mesmo evento em Itália. 

Este evento,  para muitas dezenas de artistas e 
outros agentes culturais, é não só um processo 
de capacitação e profissionalização para o 
sector, mas um processo de consciência social e 
competência cultural com efeitos multiplicadores 
e potencial de replicação. Paratissima irá 
decorrer de 20 a 24 de Julho deste ano, ocupará 
2,5 kms de espaço público no centro histórico da 
cidade percorrendo Mouraria, Castelo e Alfama, 
envolvendo como parceiros institucionais a 
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a 
Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação 
BCP Millennium, e especialmente moradores, 
coletividades e associações locais, escolas e 
projetos sociais de forma e marcas ou empresas 
particularmente empenhadas do ponto de vista 
social na promoção de uma cidade inclusiva, 
sustentável, aberta ao público em todos os seus 
espaços.   
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Paratissima Lisboa engloba seis áreas artísticas 
diferentes: Paraphoto, Paravideo, Paraplastic, 
Paravisual, Paradesign e Parafashion. De que 
forma é a iluminação transversal a todas elas?
Sabemos que a luz é matéria e material 
fundamental da criação artística, seja esta a 
fotografia, o desenho, o vídeo, a arquitetura, 
a escultura ou o design e a moda. Cada artista 
trabalha a luz na própria obra e plasma as 
sensações geradas pelas cores, pelos cortes das 
sombras, e molda na base dos claro-escuros. 
A luz determina o sucesso ou o insucesso de 
cada criação. Neste sentido achamos que a 
iluminação das seis áreas expositivas constitui 
elemento fundamental da própria experiência 
artística. Recorrer às linguagens da arte assim 
como da luz, podemos imaginar modalidades de 
microtransformação e reapropriação do espaço 
pelos próprios residentes, e aprender a reorientar 
o nosso olhar em novas direções.

O EBANOCollective, organizador do Paratissima 
Lisboa, tem promovido diversos eventos em 
que a Luz é o principal elemento. Qual é, do 
vosso ponto de vista, o papel da Iluminação nas 
questões sociais e urbanas para as quais tentam 
alertar com os vossos projectos de arte pública?
A luz é consciência do espaço à nossa volta. A 
luz exerce uma influência elevada sobre como 
entendemos e vivemos a cidade e influencia 
diretamente a qualidade da nossa vida. A luz cria 
novos espaços e lugares e propõe uma forma 

diversa de compreender as relações humanas em 
paisagens urbanas iluminadas artificialmente, 
de forma sustentável, eficiente e evocativa da 
energia dos ambientes. Achamos que a luz além 
de ser algo funcional, ou até estético, tem uma 
função estreitamente social e deve portanto 
responder às exigências, às experiências e às 
emoções dos cidadãos. Luz é segurança, é 
encontro, é sinalização, é fonte de identidade, 
é evocação de memória coletiva e é capaz de 
plasmar a vivência dos espaços públicos, praças, 
ruas, parques e até monumentos urbanos. 

Nos nossos projetos trabalhamos próximos 
dos moradores, tentando pôr em conexão 
desejos, visões, espaços, funções, atividades e 
comportamentos e compreender as expectativas, 
as necessidades e os hábitos dos residentes. 
Acreditamos na colaboração e na participação 
dos habitantes nos processos decisivos que 
interessam para os espaços que eles habitam e 
para os diagnósticos de bairro para entender 
como as pessoas percebem os próprios ambientes 
quotidianos, o que ressaltam como problemático, 
o que desejam evidenciar ou alterar. 

As cidades são em primeiro lugar feitas de 
pessoas. Em qualquer tipo de intervenção urbana 
as componentes afetiva, cognitiva, perceptiva 
e comportamental são fundamentais para 
entender as relações entre pessoas e lugares. 
Trabalhar com a arte, assim como com a luz, não 

significa fazer algo que as pessoas não querem, 
mas suportar as mudanças que os indivíduos 
anelam e necessitam.

Já não é a primeira vez que a Aura Light apoia 
o EBANOCollective na realização de eventos 
enquanto parceiro técnico. Como vê esta 
experiência/parceria e o que pode ser feito para 
melhorar esta sinergia? 
A Aura Light já acompanhou os projetos 
EBANOCollective compartilhando muitos dos 
objetivos e dos interesses sociais da Associação 
e participando da mesma visão sobre a luz como 
algo cultural antes que técnico e a importância 
das intervenções qualitativas – antes de 
quantitativas - para melhorar o quotidiano da vida 
das  pessoas e para valorizar o património social, 
cultural e arquitectónico da cidade. A consciência 
sociológica e a sensibilidade do ponto de vista da 
sustentabilidade são pontos decisivos da nossa 
parceria estratégica nos projetos de intervenção 
no território. Assim como a arte, com a 
colaboração da Aura Light, a luz torna-se um 
verdadeiro material de construção, que permite 
criar colaboração entre engenheiros, urbanistas, 
lighting designers, artistas e cientistas sociais 
para interpretar como e o que iluminar, onde 
e porque intervir e de que forma, na base de 
um conhecimento aprofundado (etnográfico) 
das características urbanísticas, morfológicas, 
históricas, e funcionais dos lugares.
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Nonagon- Parque de Ciência e Tecnologia
Na vanguarda dos Açores

serve também de decoração foi utilizado tanto em zonas de circulação 
como na recepção e no auditório. No auditório foram também utilizados 
os balizadores Aqua da Daisalux para a zona de escadaria, servido de 
iluminação de vigília e como apontamentos decorativos.

Esta continuidade e harmonia da luz é igualmente conseguida pelo 
cátodo frio, aplicado nas zonas de circulação, caracterizado ainda pelo 
não aquecimento das fontes de luz, pelo arranque instantâneo e pela 
possibilidade de RGB e dimming.

Na iluminação destas zonas foram também utilizados apliques de 
parede Aura Mycelis para iluminação direta e indireta, complementados 
com downlights da Moltoluce nas zonas de espera para um ambiente 
acolhedor.

Para os espaços exteriores a escolha recaiu na reconhecida régua 
LED Brunei da Lec Lyon, de elevada resistência a condições extremas, 
no projector de solo LED Lucerne, também da marca francesa, para 
a iluminação dos percursos pedestres, e nos balizadores Nimo LED da 
Moltoluce para acessos exteriores.

A iluminação de emergência ficou a cargo das luminárias da Daisalux, 
uma referência internacional neste tipo de iluminação. Foram utilizados 

O Nonagon, Parque de Ciência e Tecnologia localizado em São 
Miguel, é a primeira infraestrutura desta tipologia na Região 
Autónoma dos Açores, e funciona como uma incubadora de 

empresas, nacionais e internacionais, com especial enfoque na área das 
tecnologias de informação, comunicação e monitorização.

Uma infraestrutura tão versátil e com uma multidisciplinariedade de 
espaços como esta necessita de uma iluminação que vá de encontro 
às diversas exigências específicas das diferentes utilizações dos 
espaços, enquanto maximiza a eficiência energética da vasta área, 
complementando a arquitectura do edifício e o carácter vanguardista 
deste espaço que ronda os 30.000 m2.

Nas zonas de trabalho como os escritórios, salas de reunião e formação, a 
principal preocupação foi o bom funcionamento e do bem-estar dos seus 
utilizadores, tendo por isso sido utilizadas luminárias de encastrar Aura 
Abelia, sem encandeamento e com iluminação suave, ideal para locais 
onde o conforto e a qualidade de iluminação são imprescindíveis.

O sistema linear Log In da Moltoluce, com a particularidade da sua 
integração harmoniosa no tecto e homogénea distribuição de luz em 
linhas infinitas, conseguida graças à sobreposição das fontes de luz, é um 
sistema muito versátil. Por ser um sistema de iluminação moderno e que 
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os blocos autónomos Nova com caixa estanque, Argos e Zenit, 
e também a Hydra, sendo toda a iluminação de emergência e de 
vigília controlada por uma central de monitorização. 

Para complementar a iluminação, e tendo em vista a maximização 
da eficiência energética, foram utilizadas lâmpadas Aura Light e 
sensores de luz, movimento e infravermelhos, tendo a regulação 
ficado a cargo do inovador e prático sistema modular eDIN, da 
Mode Lighting.

Dono de obra: Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel 
Engenharia: DHV
Instalador: Engenharia Acribia
Construtora: Gaspar Correia-Veolia
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Estação de Tomar 
Conforto e segurança a 
pensar nos passageiros

A iluminação de locais de transporte como estações fer-
roviárias tem como principal objectivo a criação de um 
ambiente mais acolhedor e, acima de tudo, mais seguro 

para os seus utilizadores. Foi com esta preocupação em mente que a 
REFER procedeu à requalificação da iluminação da Estação Ferroviária 
de Tomar. 

Estando em funcionamento desde 24 de Setembro de 1928, a estação 
assistiu, ao longo de quase um século, ao aparecimento e utilização de 
novas tecnologias de iluminação e foi-se renovando consoante estas.

Uma vez que as plataformas são locais que devem ser bem iluminados 
de modo a permitir um acesso em segurança aos passageiros, a 
solução apresentada pela Aura Light foi a luminária Ledway Road 
da Cree, com 60 LEDs a 4000K. A utilização da tecnologia LED com 
uma luz branca neutra cria uma iluminação confortável, com uma 
melhor reprodução cromática e uma maior visibilidade de possíveis 
obstáculos. 

A óptica QVS utilizada nesta versão da Ledway Road contribui 
também para isso, optimizando a colocação das luminárias e a sua 
interdistância, permitindo reduzir o número de luminárias sem nunca 
comprometer a qualidade da solução. Com tecnologia NanoOptic, 
esta óptica permite a colocação da luz onde esta é realmente 
necessária, com uma óptima uniformidade, com controlo de brilhos e 
sem contribuir para a poluição luminosa e desconforto das habitações 
circundantes à estação.

Dono de obra: Infraestruturas de Portugal
Engenharia: Infraestruturas de Portugal
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Cais de Desportos 
Náuticos do Funchal 
Uma iluminação exigente

A zona costeira do Funchal tem vindo a ser alvo de várias inter-
venções de requalificação. O objectivo é tornar a cidade, cada 
vez mais, um destino de eleição tanto para turistas como para 

os habitantes locais, com espaços que convidem ao passeio e à sua uti-
lização, ao longo do dia e mesmo à noite. O Cais de Desportos Náuticos 
é um exemplo disso. Um local lúdico onde era necessária uma boa ilu-
minação funcional sem descurar o embelezamento da zona de água e a 
segurança dos utentes no acesso aos barcos.

De modo a conciliar estes dois objectivos, estética e função, optou-
se pela colocação de colunas em zonas estratégicas, tentando ao 
máximo evitar que as mesmas interferissem com o funcionamento do 
Cais e com a paisagem e que constituíssem um obstáculo.  Este ponto 
era fundamental uma vez que neste espaço se encontram barcos de 
pequeno e médio porte, bem como máquinas em manobras. 

A localização e orientação das luminárias LED em colunas de 14m foi 
efetuada de modo a colocar alguma luz na zona de água, conseguindo 
assim não só níveis que atribuem alguma segurança a quem opera 
os barcos, como também um embelezamento da zona através do seu 
destaque suave, com alguns brilhos proporcionados pela reflectância da 
água. Alturas inferiores seriam desaconselhadas, pois implicariam mais 
pontos de luz e possíveis sombras e efeitos visuais não desejados.

Uma das zonas mais importantes de manobra dos barcos – a rampa de 
acesso à água - foi alvo de especial atenção. Aqui foram colocados e 
direccionados alguns pontos de luz, da forma menos evasiva possível, de 
modo a garantir uma boa realização das tarefas de manobra dos barcos 
em segurança e conforto, o que foi reforçado pela utilização de uma luz 
branca neutra com excelente restituição cromática.

Outra questão técnica a ter em conta foi a localização costeira do local. 
Aqui a corrosão marítima é uma realidade. Por isso, foram utilizadas 
colunas de poliéster, com excelente resistência à corrosão marítima e 
luminárias e projetores, com altíssima resistência à corrosão provocada 
por agentes atmosféricos e terras agressivas, apoiadas por uma garantia 
de 10 anos da Cree.

A escolha da luminária recaiu na Ledway Road, da Cree, permitindo 
com esta ir de encontro não só às exigências de eficiência energética, 
mas acima de tudo de qualidade da luz. Para além destas mais-valias da 
tecnologia LED face à iluminação tradicional, conseguiu-se ainda uma 
grande redução da manutenção graças à longa vida dos LEDs, e uma 
redução dos custos operacionais, com uma densidade de potência de 
0,2W por m2. Para reforço da iluminação foram utilizados os projetores 
LED 304, também da Cree, nas zonas dos armazéns, com o objectivo de 
limitar a utilização de mais colunas e a criação de obstáculos físicos e 
visuais.

Dono de obra: CM Funchal
Engenharia: Fluxo de Luz
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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

A HP é uma empresa internacional fabricante de PCs, impressoras 
e servidores e a ISS Facility Services uma das maiores empresas 
de manutenção de instalações nos países nórdicos. Juntas, procu-

raram um projeto de iluminação com o objetivo de economizar energia. 
Instalaram produtos LED e sensores da Aura Light para conseguir uma 
iluminação optimizada e eficiente nos escritórios da HP.

Jan Åberg, coordenador de Segurança e Ambiente de Trabalho na ISS, 
avaliou diversos fornecedores de produtos LED e sensores  em conjunto 
com a HP. No processo de avaliação, os produtos da Aura Light demons-
traram ser os melhores. “Os produtos cumprem todos os requisitos que 
temos”. No processo de avaliação, os produtos foram avaliados de acordo 
com os seguintes critérios: qualidade da luz, preço e conforto. Jan Åberg 
está muito satisfeito por trabalhar com um fornecedor de soluções de 
iluminação completas que os possa ajudar e orientar.

A ISS instalou os panéis LED Aura Lunaria Pro e Aura Lunaria Pendulum. 
“O painel LED não necessita de manutenção e é fácil e rápido de instalar 
comparativamente a outros modelos similares”, afirma Jan Åberg.

Escritórios da HP - Suécia
Poupança energética e bem-estar

Formação contínua promovida pela Aura Light

A Aura Light tem vindo a desenvolver ao longo de 2016 várias sessões de 
formação dedicadas à optimização do conhecimento acerca das novas 
normas como a EN 13201, novas tecnologias de iluminação, programas de 
cálculo luminotécnico e conhecimentos gerais no âmbito da iluminação 
pública e da iluminação interior.

Estes workshops dedicados a arquitectos, engenheiros, lighting designers 
e outros participantes na área da iluminação têm sido um sucesso e serão 
continuados até ao final do ano.

Breves
Aura Lunaria nomeada painel LED mais eficiente do mundo

A Aura Light foi premiada com a Medalha de Eficiência Global pelo 
conceituado Conferência Ministerial de Energia Limpa (CEM). 

A empresa recebeu o prémio de iluminação energeticamente mais eficiente 
do mundo na categoria de Luminárias Comerciais Planas, a nível internacional 
e a nível regional na Austrália e Europa, com o seu painel LED Aura Lunaria. A 
cerimónia de entrega teve lugar no dia 2 de Junho em São Francisco. 

A solução para a HP

• Upgrade LED com Aura 

Lunaria Pro, Aura Lunaria 

Pendulum, Aura Conspecto 

Soft e Aura CompoLED 

Long Life

•  Controlo da iluminação 

com sensor PIR Universal

• Poupança energética de 50%

• Fácil instalação e utilização

Foram instalados outros produtos como o downlight LED Aura Conspec-
to Soft e a fonte de luz LED substituível Aura CompoLED Long Life. Para 
além disso, a ISS instalou um sistema de controlo de iluminação, com 
o Sensor PIR Universal da Aura Light, de modo a optimizar a poupança 
energética.

Actualmente a HP poupa cerca de 50% da energia utilizada na iluminação 
das suas instalações em comparação com a antiga solução de iluminação, 
verificando-se ainda um aumento de 30% dos níveis de luz.

“Fui informado de que vários funcionários da HP já não precisam de ócu-
los ou de iluminação extra nas secretárias. Consideram que a iluminação 
das instalações está muito melhor e que o ambiente de trabalho mel-
horou”, diz Jan Åberg.

Até os custos de manutenção foram reduzidos, como explica Jan: “Con-
seguimos agora evitar a substituição frequente de fontes de luz como 
acontecia anteriormente. Temos um retorno do investimento de 3 a 4 
anos com esta nova solução LED. Os funcionários da HP estão extrema-
mente satisfeitos”.


