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EDITORIAL

Alberto Van Zeller
Diretor Geral

Caros leitores,
É com esperança e satisfação que volto a escrever o editorial da revista Aura Mag. Esperança,
porque depois de quase dois anos de pandemia sentimos estar a ver luz ao fundo do
túnel. Satisfação porque voltamos a comunicar, conseguindo ultrapassar e sobreviver a
esta pandemia. No entanto, na luminotecnia, o COVID-19 pouco ou nada mudou, pois,
as mudanças já vinham a acontecer, motivadas pela tecnologia LED. Em alguns casos
assistimos a uma evolução a um ritmo alucinante e disruptivo e, noutros, a uma revolução
no sentido mais negativo do termo. A tecnologia LED, apesar da pandemia, continuou a
democratizar o uso da luz e a facilitar a entrada de centenas de novos players no mercado.
O excesso de oferta, o abuso do conceito “eficiência energética”, o desconhecimento
da tecnologia quanto à suas potencialidades e limitações, a desvalorização do papel do
projetista e do projeto de iluminação pela ausência de sistemas eficazes de medição e
verificação constitui terreno fértil para violações às boas práticas. A solução não é
fácil e tentar simplificá-la através de legislação tem, muitas vezes, efeito contrário.
Exemplo disto é, na minha opinião, a nova portaria Nº 138-I que regulamenta os
requisitos mínimos de desempenho energético relativos à envolvente dos edifícios e aos
sistemas técnicos, publicada a 1/7/2021. Se o antigo RECS era mau, este segue a mesma
linha e em alguns casos é pior para a iluminação dos edifícios de comércio e serviços.
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Quando o mercado evolui para o conceito “Human Centric Light” (HCL) Portugal
mantém e reforça, através do RECS, o papel dos índices de densidade de potência (DPIs)
por espaço como meta para um sistema de iluminação “eficiente”, vulgo, maior taxa de
poupança de energia! Justifica-se a aplicação espaço a espaço de DPIs que têm tanto
de exigentes como de limitativos perante uma tecnologia que nos trouxe de 60W para
5W com os mesmos resultados? Será que os ganhos no consumo com estes DPIs se
sobrepõem aos ganhos obtidos com um projeto de iluminação eficiente baseado na HCL?
Albert Einstein disse brilhantemente: “Insanidade é continuar a fazer sempre a mesma coisa
e esperar resultados diferentes”. Temo que à boa maneira portuguesa, com imaginação e
engenho, a resposta para um projeto eficiente estará nos erros e omissões do atual RECS,
infelizmente!

4

NOVOS DESAFIOS

Aura Light adapta-se
aos novos desafios
A Aura Light Portugal nasceu no ano de 2012, na
Terrugem, Sintra. Durante estes 10 anos, a Aura
Light Portugal manteve sempre a sua dedicação,
comprometida com os seus clientes, prestando-lhes
um serviço de excelência com alto conhecimento em
iluminação.
Por sentir necessidade de estar mais próxima dos
seus clientes, a Aura Light Portugal, em 2020, iniciou
uma nova etapa no seu contínuo desenvolvimento
na busca de novos mercados. Embora a mantenha
como uma referência de excelência no mercado de
iluminação, posicionou-a também no domínio das
soluções inteligentes para cidades e edifícios. Estas
soluções são possibilitadas pelo desenvolvimento da
melhor plataforma do mercado - Connecty City - que
garante mais eficiência, sustentabilidade e melhores
análises de resultados de uma forma nunca antes feita.
Um sistema de sensorização de excelência, prevenindo
a queda de árvores e inundações, que incluiu ainda a
instalação de um dos primeiros Smart Pole da Europa
com sensor de ruído, análise de qualidade do ar e vídeo
analítico.

CERTIFICADO C02 NEUTRAL WEBSITE

www.auralightportugal.pt

O compromisso com a sustentabilidade acompanhanos desde a origem da Aura Light Portugal, num esforço
contínuo para fornecer aos nossos clientes soluções
verdadeiramente eficientes e que lhes permitam
diminuir o seu impacto ambiental. O nosso website
demonstra também esse compromisso. Definimos
compensar em 100% as emissões de carbono
juntando-nos à iniciativa CO2 Neutral Website. Com
a certificação CO2 Neutral o auralightportugal.pt
tornou-se num site carbono zero, onde as emissões de
carbono emitidas pelo website são compensadas no
seu ciclo de utilização. Isto significa que as emissões
de carbono são convertidas em créditos que serão
depois compensados para plantar árvores em zonas
protegidas e controladas.
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Via Litoral
A iluminação pública
na Ilha da Madeira
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O povoamento da Ilha da Madeira iniciou-se
em 1425. Seis anos após a sua descoberta, foram
aparecendo diversas povoações, e daí, surgiu a
necessidade de mobilidade entre elas. Foi longo e
árduo o percurso que os madeirenses tiveram que
fazer para apresentarem a sua atual rede de estradas.
O principal fator limitador foi, desde sempre, o relevo
extremamente desnivelado que colocava, e ainda
coloca, grandes dificuldades à construção de novos
caminhos. Nas duas últimas décadas houve um esforço
extraordinário para construir novas infraestruturas
rodoviárias que vieram revolucionar as acessibilidades.
A via rápida (VR1) é a mais importante destas rodovias
da ilha servindo os cinco concelhos mais povoados,
tendo sido por esta razão, alvo de uma requalificação
das suas luminárias.

VIA LITORAL ANTES E DEPOIS
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SHE

O projeto da Via Litoral pelo tipo de terreno onde se
desenvolve, constituiu um grande desafio à equipa
técnica da Aura Light e é um marco histórico e único
para o Arquipélago da Madeira. Os projetistas deparam-se com a complexidade de mais de 35Kms em zonas de
grande variação de altimetria e com um vasto conjunto
de túneis, numa ilha caracterizada pela frequência de
ventos fortes e chuva. A Aura Light decidiu aceitar o
desafio de requalificar toda a rede de iluminação pública
da Via Litoral, melhorando a eficiência energética e
garantindo maior sustentabilidade.
Através de um plano exaustivo, desde o estudo do
parque de luminárias de lâmpadas de vapor de sódio,
alturas e interdistâncias dos apoios, zonas de aceleração
e desaceleração, à análise do terreno, biodiversidade
e questões de segurança, foi realizado um estudo
luminotécnico para as diferentes condições de
utilização da via que ditou potências, a fotometria mais
idônea para o traçado da via e os níveis luminotécnicos
necessários. A luminária escolhida foi a SHE,
caraterizada por ter um design exclusivo e aerodinâmico,
componentes da mais elevada qualidade e eficiência
energética, alcançando uma eficácia de 160 Lms/W.

PROJETO

Com base nos cálculos realizados
para as diversas utilizações da
via ao longo da noite, o estudo
apontou para uma redução
de consumos superiores a 70%.
Assim as luminárias LED reguladas pelo sistema de
telegestão (protocolo LoraWan), que substituíram as
luminárias de sódio, resultaram numa iluminação de
elevada qualidade que garantiu ainda:
Níveis de uniformidade superiores aos
anteriores;
Fluxos de energia adaptados às reais
necessidades da via ao longo da noite;
Redução da poluição luminosa, tendo a
ilha duas das maiores colónias de aves
marinhas do mundo em vias de extinção;
Significativa redução do consumo de
energia e nas emissões de CO2 para a
atmosfera;
Redução significativa dos encargos com
manutenção devido ao excelente design
e qualidade dos componentes, mecânicos
e eletrónicos da luminária SHE que lhe
conferem resiliência, durabilidade e,
portanto, redução drástica de avarias;
Maior segurança rodoviária que advém
da melhor qualidade de iluminação, baixa
taxa de avarias e menos intervenções de
equipas de manutenção na via.

SHE COM CONTROLADOR SLC D-ONE

SOBRE O PROJETO
Dono de Obra: Via Litoral
Projetista: Fluxo de Luz
PRODUTOS
SHE HO
Inovação e iluminação pública
GATEWAY
Comunicação de alto desempenho
CONTROLADOR SLC D-ONE
Fiabilidade e segurança máximas

www.auralightportugal.pt

As luminárias instaladas são controladas, através
da plataforma ConnectCity, monitorizadas e geridas
remotamente, garantindo uma melhoria significativa
da qualidade da luz através da aplicação do conceito
de iluminação adaptativa às condições de utilização
da via, conseguindo ainda poupanças visíveis no
consumo energético. A solução encontrada é, pela sua
assertividade e eficácia, um dos melhores case study
implementados, com protocolo LoraWan, na Europa.

PLATAFORMA CONNECT CITY
Monitorização e gestão facilitadas
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Almonda Parque
Nova vida através
da iluminação
Encontramos o Almonda Parque no centro da cidade
de Torres Novas, entre o rio Almonda e o edifício do
parque de estacionamento, que confina com a rua do
Nogueira Heróis de Diu.
Em 2021 o Almonda Parque foi alvo de uma
requalificação, incorporando novos espaços que
melhoraram a acessibilidade e a segurança de circulação
e, ao mesmo tempo, trouxeram uma nova vivência ao
centro histórico da cidade. A implementação de uma
infraestrutura de iluminação foi uma das vertentes que
foi alvo de intervenção.

Iluminação pública
LED eficiente
A par da transformação do espaço num parque
urbano (espaço de lazer e recreio) acessível ao rio
Almonda, pretendeu-se a modernização da iluminação
pública existente por uma solução mais eficiente.
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Foi também com esta ambição em mente que
acompanhamos este projeto contribuindo ativamente
para o sucesso de renovação deste eixo urbano através
do fornecimento de diferentes equipamentos em
zonas verdes, caminhos pedestres, ciclovia, zonas de
lazer e parque infantil.

LUMINÁRIA CASSIOPEA TORCH

8

LUMINÁRIA CASSIOPEA TORCH

As soluções implementadas inserem-se no Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU)
de Torres Novas e incluem: na ponte da Bácola - a
colocação de infraestruturas e iluminação e na zona
da Tarambola – e a substituição da iluminação pública
existente com postes e cabos aéreos por cablagem
enterrada e novos suportes, criando-se assim novas
vivências que permitam o uso agradável deste novo
jardim. Com a construção de uma nova ponte da Bácora
e intervenção no Moinho dos Duques nos arruamentos
(incorporando a ciclovia e a requalificação da zona da
Tarambola, com ligação direta à Central do Caldeirão)
temos hoje temos um novo parque público, com
mais conforto visual e segurança para quem o visita.
Sendo a iluminação pública um dos elementos mais
importantes na reformulação do acesso ao centro
histórico, adotou-se uma solução de iluminação com
garantia de qualidade e que não comprometesse o
seu desempenho. Para a execução deste projeto foram
instaladas várias luminárias e pontos de luz de forma a
garantir uma boa iluminação nas zonas de circulação.
Assim, e desde abril do ano passado, o Almonda
Parque conta com uma nova iluminação decorativa
e pública LED, que torna os passeios em família mais
agradáveis e, ao mesmo tempo, mais seguros. Com a
requalificação do Almonda Parque, o centro histórico
de Torres Novas ganhou uma nova vida.

PROJETO

Trata-se da regeneração dum espaço marginal
do rio Almonda dentro da cidade de Torres
Novas.
Este espaço que anteriormente, desde a
ocupação Árabe, foi utilizado para hortas foi,
no século XX, alterado para campo de futebol
e na década de setenta para uso de feiras e
mercados de levante, sofrido por via disso
aterros e destruição de margens sem contudo
grandes artificializações.
A proposta foi no sentido de devolver o
espaço ao recreio e lazer com a revitalização
da ligação ao rio e recuperação das margens
com técnicas de engenharia natural e
instalando a galeria ripícola.

Esta intervenção é também importante por
permitir estabelecer o circuito pedonal e ciclável
em grande parte da margem direita do rio
dentro da cidade e pela valorização da ligação
pedonal entre o centro histórico e a zona de
expansão da urbe para a margem esquerda onde
se situam equipamentos importantes como o
mercado municipal e estação rodoviária.
Aquela ligação foi conseguida pelo projeto e
implantação de uma nova ponte em estrutura
metálica e madeira, a ponte de Bácora.
Arquiteto Luís Pereira
LASP Consultoria e Gestão

SOBRE O PROJETO
Dono de Obra: Câmara Municipal de Torres Novas
Projetista: Arquiteto Luís Pereira

PRODUTOS
PONTOS DE LUZ CASSIOPEIA TORCH
Iluminação de lazer
PROJETOR ÓLEO
Iluminação espelho de água
DIA

PONTOS DE LUZ UTYL EM COLUNAS DE MADEIRA
Iluminação arquitetural e paisagística
PONTOS DE LUZ KALIFA

www.auralightportugal.pt

Ponto de luz urbano

NOITE

9

PROJETO

Gama UNO
Uma iluminação
discreta e elegante
A Gama Uno é uma empresa focada na apresentação
de soluções de Arquitetura e Design, caraterizada
pela inovação e qualidade. Em 2020 foi inaugurando
o Point of Experience da Gama Uno, que se situa
na Travessa da Conceição, Lapa, em plena Lisboa.
O que inicialmente poderia ser “apenas” um showroom
é muito mais do que isso - um local elegante,
multifacetado, que pode servir uma experiência
inesquecível e que pode também ser um espaço para
apresentações e divulgações. Rege-se pela criatividade
e inovação, procurando experiências e soluções que
inspiram a arquitetura e o design.
LENS
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Foi-nos feito o desafio de conjugar a nossa iluminação
com toda a arquitetura do espaço bem como com
todas as peças em exposição, o qual aceitamos com
agrado. Segundo o CEO da Gama Uno, Jorge Ourique:
“a Gama Uno tem evoluído com a consciência de que
é necessário inspirar, desenvolver conceitos e construir
soluções. É com base nestas três ideias centrais que
foi idealizado e criado o novo espaço, desenhado para
receber profissionais da arquitetura e do design. Como
refere a Arquiteta Gabriela Pessuto, responsável pelo
projeto: “Com forte apelo estético buscamos colocar
em evidência as aplicações não convencionais da
cerâmica, nas paredes, pavimento, teto e mobiliário
explorando ao máximo cor, textura e composição
através das suas capacidades de curva, grandes
formatos, refração lumínica, impressão, recortes entre
outros.”
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A iluminação foi pensada para realçar cada um desses
aspetos, cuidadosamente estudada junto ao jogo
imbricado de formas aplicadas no teto. Neste jogo
em que foi necessário que a iluminação fizesse o seu
trabalho mas que passasse despercebida para estar em
harmonia com o conceito do projeto foram utilizados
diversos tipos de Fitas Led que foram colocadas nos
degraus, em tetos e nos painéis de parede. No teto
foram utilizadas calhas trifásicas com projetores
orientáveis da mesma cor que as placas do teto, com
o intuito de mais uma vez não se fazerem notar. Como
aponta a arquiteta Gabriela: “Buscamos mais que tudo
criar um recinto gerador de ideias, um atelier fecundo
e criativo para as mentes inventivas e inovadoras do
mundo da arquitetura e do design.”
Inicialmente a nossa iluminação de segurança, da
marca Daisalux, não estava prevista no projeto,
mas assim que foi apresentada foi imediatamente
escolhida, uma vez que é exatamente um dos
objetivos da marca: existir sem se fazer notar.
As luminárias utilizadas foram a Izar, a Lens e a Ikus.

PROJETO

“Fizeram parte da construção deste projeto algumas
parcerias relevantes no âmbito da domótica, da
iluminação e da tecnologia digital, como por exemplo,
com a Gira e com a Aura Light, que conferiram ao
espaço e à sua utilização atributos consonantes com o
conceito definido”, diz Jorge Ourique.
O projeto para o espaço dedicado à realização do Point
of Experience foi inspirado por um conjunto de conceitos
e valores que pudessem proporcionar experiências com
os produtos Gama Uno e suas marcas (Dornbracht, Iris
Ceramica, Laufen, Dune e Keuco) e com as soluções
que foram construídas com elas (aprimoradas pelos
contributos que cada um pode dar no exercício da sua
própria criatividade), como acontece no envolvimento
do arquiteto ou do designer.
Neste espaço de ensaio convivem tecnologia e
inovação em soluções de pedra tecnológica de grande
formato ambientalmente sustentáveis: Active Clean
Air & Antibacterial Ceramic, conceitos Life SPA e Small
Size Premium SPA - soluções que promovem Ambient
Wellness, tecnologias Touchfree e Smartools, entre
muitos outros domínios. Uma significativa área do
projeto foi reservada ao LifeSPA, onde existe o foco
nas mais avançadas soluções de tratamento com água
da Dornbracht. O espaço foi concebido com planos
verticais de tons pétreos escuros associados com uma
iluminação indireta e delicada para emergir o usuário
numa atmosfera de relaxamento.

IZAR

SOBRE O PROJETO
Dono de Obra: Gama Uno
Projetista: Gabriela Pessuto Studio e Overlord

PRODUTOS
IZAR
Luminosidade e discrição máximas
IKUS | DAISALUX
Luminária de sinalização elegante
LENS

www.auralightportugal.pt

Em resumo, o Point of
Experience na Lapa foi
desenvolvido para estar ao
serviço da criatividade e
da inovação, promovendo
experiências e soluções
que inspiram o mundo da
arquitetura e do design.

Luminária de segurança que se confunde
com iluminação normal
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ENTREVISTA

Com a luz vê-se
e sente-se (não
só através dos
sentidos) mas até
da alma

ENGENHEIRO VITOR VAJÃO
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Todos nos recordamos da reação do mercado quando
foi publicada a portaria Nº349/2013 (RECS). Para
alguns a solução para pôr em ordem a anarquia
e a evasão no mercado de produtos visualmente
semelhantes, mas com pouca qualidade. Para outros
a ferramenta que faltava para se ter projetos de
requalificação ou novos para edifícios de comércio e
serviços eficientes e para os “negacionistas”, usando
o termo atual, constituía um retrocesso no projeto
de iluminação.
Aquando da apresentação desse RECS, na OE, os
que lá estiveram recordar-se-ão das palavras do
então presidente da comissão da especialidade de
luminotecnia e presidente do CPI, Eng. Vitor Vajão,
que na altura foi dos primeiros a criticar o documento.
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A história deu-lhe razão. Com o tempo a crítica
foi crescendo de tom, de peritos, fabricantes,
projetistas, etc e, passados todos esses anos o RECS,
no ponto dedicado à iluminação, falhou em todos os
seus objetivos acabando em muitos casos por ser um
bloqueio a projetos luminotécnicos verdadeiramente
eficientes.
De tal modo que o atual governo através dos
organismos competentes decidiu introduzir
alterações ao mesmo através da publicação da
portaria nº 138-I/2021.
Na sequência dessa publicação, a Aura Mag decidiu
entrevistar o Eng. Vitor Vajão para saber a sua opinião
sobre esta nova portaria e se a mesma responde às
dúvidas levantadas ao anterior RECS.

ENTREVISTA

Em julho de 2021 entrou em vigor a nova portaria
Nº 138-I e gostaríamos de saber se a OE foi ouvida
ou convidada a dar o seu contributo para esta
renovação do documento?
Em relação à participação da OE na produção daquele
regulamento, a análise da versão a publicar foi feita
na ADENE, com a participação de um membro da
Especialização em Luminotecnia, daí tendo resultado
vários alertas para inadequação do documento, que
foram ignoradas pelo legislador.

Na sua opinião o novo RECS veio colmatar
as do anterior?
Fomos bastante críticos quanto ao preceituado na versão
dos RECS datada de 2013, porque não se enquadrava
nas práticas de luminotecnia, nomeadamente por
impor limites de DPI/100 lx local a local em função da
sua utilização, sem atender às diferentes características
dimensionais, sem flexibilidade para se aplicarem
técnicas de humanização ambiental. Apesar disso, essa
rigidez permitia que os valores de DPI/100 lx fossem
ultrapassados no caso da presença de iluminação de
acentuação, decorativa, cénica ou arquitetural, desde
que devidamente justificados no projeto. Entretanto,
decorridos estes anos, a ciência luminotécnica evoluiu,
potenciando a primazia da qualidade de iluminação
sobre a qualidade de luz, relevando a importância da
visão por contraste.

www.auralightportugal.pt

Seria normal que se aproveitasse esta oportunidade
para adequar a regulamentação, flexibilizando os
limites da versão de 2013 para os harmonizar com a
evolução do conhecimento dos efeitos de luz no ser
humano. Pois, sucedeu o oposto: tornaram-se mais
exigentes os limites de DPI/100 lx e a consideração
excecional dos diferentes tipos de iluminação deixou
de ser contemplada. Este fundamentalismo energético
nada tem a ver com as necessidades de iluminação
humanizada. Quando percebem que projetar
iluminação eficiente não é mesma coisa do que
calcular a secção mais económica de cabos elétricos,
por exemplo?
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Quais os principais pontos que lhe merecem
críticas neste documento?
Para se relevarem as anomalias da Portaria há que
ter presente o que o conhecimento científico atual
evidencia como sendo o ato de iluminar. Iluminar
não mais se limita a criar quantidades de luz em
determinados espaços, com maior ou menor
uniformidade, mas sim, conceber as arquiteturas de luz
conducentes a ambiências com emoções e sentimentos
provocados, adequados a cada funcionalidade. Com a
luz vê-se e sente-se (não só através dos sentidos) mas
até da alma. Com ela vemos, mas é a iluminação que
permite que se veja aquilo que queremos seja visto: esta
é a tarefa do luminotécnico. Quando recorremos a um
fluxímetro para avaliar a quantidade de luz incidente
num ponto, a informação obtida nada nos diz sobre
como nos sentimos nesse ambiente luminoso (aquilo
que gostaríamos de saber). Tão pouco saberemos
sobre a acuidade visual porque estamos a medir a luz
incidente e não a refletida. Aquela que vai transmitir
informação ao sistema nervoso de formação e de não
formação de imagens: o ver e o sentir.
Como a visão se processa por contraste há que atentar
como se processa a reflexão da luz nos planos da tarefa
visual, nas verticais envolventes e em que condições
se efetua a adaptação visual. A boa iluminação não é
uma ciência exclusivamente mensurável, muito menos
avaliável em W/m2.
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Também não é um puro ato de engenharia porque
exige a contemplação de conceitos tão díspares como
os de natureza arquitetónica ou neurobiológica. É por
isso indispensável que o projetista de iluminação tenha
flexibilidade nas suas opções, porque aí reside o seu
know-how diferenciador; depois virá a inquestionável
otimização energética. E esta ordem é imutável: “a
carroça não pode ir à frente dos bois”, já diz o ditado
popular.
A Portaria nº 138-I/2021 em vez de impor limites
de DPI/100 lx, local a local, seria mais ajustada às
necessidades se considerasse valores globais, tendo por
base edifícios de referência com a mesma utilização.
Assim, os eventuais excessos num local teriam de ser
compensados noutros, de forma a não se ultrapassar
o valor total referenciado, conferindo-se a necessária
flexibilidade sem perda da eficiência energética.
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Eis algumas anomalias mais gritantes da nova Portaria:
:: Na Tabela 25 do parágrafo 4.1, indicam-se os valores
máximos de DPI/100 lx. Pergunta-se, se esses valores
são os mesmos seja qual for o pé direito do local?
Um átrio de entrada com a altura de 6 m terá o mesmo
limite de um de 3m?
:: E, também para qualquer Índice de Forma do local,
sabendo-se da sua enorme influência na determinação
do Fator de Utilização (caso de um espaço com 2m x 8
m e de outro com 4 m x 4 m, com as mesmas áreas e
designação)?
:: As “lojas de comércio” seja qual for o ramo do
negócio e o seu nível de exclusividade, ficam sob o
limite de DPI/100 lx?
:: Outra situação em “4.2 – Requisitos de
dimensionamento adequado” cita-se que deve ser
considerada a seleção de luminárias com elevados
rendimentos”, como se a quantidade de luz fosse
o parâmetro determinante: uma luminária com o
máximo de eficácia, mas mal posicionada, conduz a
péssimas condições de visão! Não será que os sistemas
óticos aplicados nas luminárias conduzem sempre
à diminuição do seu rendimento, mas atuam em
benefício da acuidade visual?
:: E a verificação dos níveis de iluminação conforme
citado nas alíneas “e) e f)”, processa-se em que bases,
nomeadamente com que fatores de manutenção e
de depreciação do fluxo luminoso (parâmetros muito
variáveis, discutíveis e muito significativos no caso
dos leds)?
Não sendo exaustivo mas só para evidenciar a
ligeireza da Portaria, veja-se em “4.5 - Requisitos de
Controlo Adequado/ Tabela 2.6 – Funções mínimas
a adotar …”; qual o senso quando se indica:
- Comando horário em blocos operatórios?
- Cozinhas industriais e hoteleiras com deteção
de movimento?
- Ascensores com controlo horário?
- Escadas com detetores de presença em vez
de movimento?

ARTIGO TÉCNICO

A importância dos Planos Diretores
de Iluminação Pública

A realidade é que passados 11 anos, a tecnologia foi
evoluindo em todas as vertentes, desde eficácia,
resiliência e inteligência associada. Uma nova edição da
EN 13201/Dez 2015 e uma nova edição do DREEIP/2018
e os municípios com planos diretores de iluminação
pública não ultrapassam os dedos de uma mão. No
entanto, no mesmo período, mais de 100 municípios,
sob o conceito de eficiência energética, vulgo,
poupança de energia, já iniciaram ou concluíram a
migração para a tenologia LED com recurso a projetos
ESE´s ou ao abrigo do contrato de concessão da rede
de baixa tensão.
Ora a eficiência energética na IP não é poupança,
restrição ou austeridade, mas sim um exercício
de saciedade, racionalidade tecnológica e de
responsabilidade social onde não cabe uma visão
mercantilista nem “Gadgética” de tecnologia de
“Chave na Mão”. Paralelamente é do conhecimento
generalizado a ausência de cadastros, ou quando os
há, não constituem uma correta caracterização da rede
IP nem estão atualizados. Pergunto como é possível
investir sem um correto planeamento, como é possível
gerir quando não se sabe o que se tem, como é possível
saber onde poupar, onde não se sabe onde e como se
gasta? Para responder a estas perguntas é fundamental
que os municípios invistam num Plano Diretor de
Iluminação Pública (PDIP) que compreenda vários
princípios e objetivos.

O objetivo principal de um PDIP é identificar todas
as formas de iluminação que influenciam a paisagem
urbana de uma região de forma a garantir que estas
funcionem para criar um ambiente harmonioso e
equilibrado, respeitando as atividades dos utilizadores,
aspetos culturais, energéticos e ambientais. Como
um primeiro princípio, a iluminação numa cidade ou
região deverá ser concebida em torno de perceção
humana, proteção da biodiversidade e não apenas em
‘engenharia’ assente em normas e métricas associadas
com o único propósito de proporcionar as condições
mínimas visuais para a circulação em segurança.
Basear um sistema de iluminação púbica de um espaço
urbano somente em normas e métricas associadas,
apesar de facilmente mesuráveis, resulta numa
simplificação do papel de iluminação pública e pode
levar a conclusões enganosas de que determinado
espaço está bem iluminado. A área bem iluminada de
uma cidade é geralmente um lugar seguro e agradável
para pessoas. Porém o conceito de ‘bem iluminada”
não deve ser confundido com o de ‘muita luz’. Áreas
muito iluminadas criam contrastes com outras menos
iluminadas que induzem nos utilizadores a sensação de
que estas últimas são zonas escuras. Isto leva a uma
escalada da luz, resultando num excesso de iluminação,
desnecessário uso de energia e poluição luminosa.

www.auralightportugal.pt

Desde a publicação em 2011 da primeira versão do
DREEIP que venho defendendo que é necessário que
os municípios invistam na criação de um plano diretor
do Concelho antes de partirem para uma transição
generalizada do parque de luminárias para a tecnologia
LED. O aparecimento da tecnologia LED foi e é uma
excelente oportunidade para corrigir erros de projeto,
ou ausência deste, na maioria dos casos baseados num
contrato de concessão com um anexo desajustado
a esta evolução, aos novos conceitos e métricas de
projeto.

PLANTA AUTOCAD COM IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENTES VIAS
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ARTIGO TÉCNICO

A abordagem para um Plano Diretor de uma região é equilibrar os três pilares de um projeto sustentável,
através do cuidado na conceção e gestão de iluminação.
1. A iluminação tem um papel social forte para jogar em
qualquer área urbana. Ela ajuda a ampliar o dia, criando
um pano de fundo para atividades ligadas ao trabalho
e ao lazer e proporciona as condições para a vida da
comunidade depois de escurecer.
2. A iluminação também desempenha um papel
fundamental no apoio à atividade económica noturna
de uma área urbana. Uma área como um centro urbano,
bem iluminada, não suporta apenas o comércio local e
outras atividades comerciais, mas também as promove.
3. A iluminação é uma forma altamente visível do uso
de energia. É um produto industrial que utiliza não
só recursos naturais, mas também cria indesejados
impactos, tais como a poluição luminosa. A quantidade
de luz, a sua distribuição e direção e a maneira pela qual
é entregue e controlada devem ser cuidadosamente
consideradas. O excesso de iluminação e poluição
luminosa devem ser evitados.

O mesmo servirá de suporte a qualquer entidade que
pretenda interagir na iluminação pública do Concelho
como, por exemplo, gabinetes de arquitetura, gabinetes
de projetos, promotores imobiliários, empreiteiros, etc.
Finalmente o PDIP deve ser um processo dinâmico,
devendo ser revisto quando se considere que as
disposições constantes no mesmo sejam consideradas
inadequadas.
Resumindo, o investimento num PDIP constitui um
instrumento fundamental para o melhoramento da
qualidade de vida de todos os que residem e/ou se
deslocam ao Concelho, nas atividades diárias diurnas
como nas horas noturnas, de forma a constituir-se num
instrumento fundamental para a segurança de peões
e bens; circulação de veículos; interatividade social;
atratividade turística; linguagem visual, promovendo
ambiências simbólicas e psicológicas e o respeito da
paisagem urbana noturna.
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4. No caso da poluição luminosa, o Município deverá
estar particularmente sensível a uma redução drástica
deste fenómeno pois a mesma resulta num desperdício
de energia em luz não útil, luz intrusiva para
residências, resplendor noturno com consequências
diretas na biodiversidade, avistamento das estrelas
e encandeamento aos utilizadores. Importa alertar
que o problema da poluição luminosa não se esgota
na iluminação pública e cénica. Outras fontes de
luz como painéis publicitários, estabelecimentos
comerciais, canhões de luz em locais de diversão,
muppi´s, recintos desportivos ao ar livre, etc. também
contribuem bastante para este fenómeno e, neste
sentido, é importante que o Município/PDIP introduza
algumas orientações nestas atividades, para que não
invadam o espaço urbano com poluição luminosa

5. O processo não é uni disciplinar/técnico. É
multidisciplinar e importa para a criação de um PDIP
envolver a parte política, serviços técnicos municipais
incluindo departamento do urbanismo, turismo, etc. e
preparar um programa exaustivo de consultas a setores
públicos e privados, concessionárias, associações
ambientais, astrónomos e outras entidades que, direta
ou indiretamente, interagem com iluminação pública
na região. Assim, qualquer processo de implementação
ou requalificação de infraestrutura de iluminação
pública, independentemente do respetivo âmbito,
respeitará obrigatoriamente as disposições do presente
Documento, nomeadamente, conceitos, bem como
todos os procedimentos previstos, numa metodologia
de processo de modo sustentável.

CONVERSÃO DE SÓDIO PARA LED
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EFEITOS DA POLUIÇÃO LUMINOSA NA BIODIVERSIDADE

