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ligHtFair 2010

evento

Aconteceu em maio, em Las Vegas, a 21ª edição da 
Lightfair International, evento internacional de iluminação que ocorre 
todos os anos nos Estados Unidos. Os números demonstram a importância 
do evento: tendo reunido 498 expositores e recebido 22 mil visitantes 
de 71 países, esta edição da Lightfair foi a maior já realizada na costa 
oeste (um crescimento de 10% em relação a 2008, último ano em que 
teve Las Vegas como sede).

A busca por uma iluminação “verde”, que minimize os impactos ao 
meio ambiente, pode ser considerada como o tema central da Lightfair 
2010. Do programa de palestras aos produtos que participaram da feira 
(incluindo os premiados pela inovação), a preocupação com um lighting 
design ecologicamente correto permeou todos os setores do evento.

No que diz respeito à feira, produtos incorporando LEDs marcaram 
presença maciça, como já era de se esperar. Outro movimento na direção 
da iluminação ambientalmente amigável foi a inauguração de uma nova 
área expositiva – o Building Integration Pavilion, vizinho ao já existente 
Daylighting Pavilion – dedicada a empresas que desenvolvem tecnologias 
voltadas para edifícios eficientes.

O LFI Innovation Awards, prêmio conferido pela organização da feira 
aos lançamentos mais inovadores, também denota a preocupação 

ambiental: diversos dos premiados tinham como destaque a eficiência 
energética, com soluções baseadas principalmente no uso de LEDs e na 
iluminação natural. (Veja os destaques no final da matéria.)

A busca por soluções ecologicamente corretas também se refletia 
nos assuntos explorados pelos seminários. A palestra de Lisa Heschong, 
por exemplo, tinha como tema o uso de iluminação natural em lojas, 
supermercados e outros espaços comerciais. Além dos benefícios ambientais, 
já compreendidos pela comunidade de lighting designers, Heschong 
apontou para as vantagens financeiras do uso da iluminação natural. 
Um deles é tornar a loja “memorável” – “e este é um ponto-chave, pois 
faz as pessoas voltarem”, destaca a lighting designer. A rede de lojas 
Walmart, por exemplo, vem utilizando a luz do dia maciçamente em 
suas lojas há 20 anos – sinal de que o resultado é positivo. Segundo uma 
pesquisa mencionada por Lisa Heschong, o uso de claraboias aumenta 
as vendas em 40%, pois transmite a sensação de um local “mais limpo” 
e “mais espaçoso”.

Mas, afinal, qual é a “mágica” da luz natural? Além de bonita, ela varia 
ao longo do dia, sendo mentalmente e emocionalmente estimulante. A 
interação entre a luz natural e a iluminação artificial, segundo Heschong, 
é um ponto-chave do projeto: “Não adianta apenas usar a luz natural; 

é preciso também desligar (ou dimerizar) a luz artificial; o projeto 
luminotécnico deve ser desenvolvido com isto em mente”, sustenta. 
Um programa útil para esse planejamento é o SkyCalc, que pode ser 
baixado gratuitamente no site do escritório de Lisa (www.h-m-g.com).

A lighting designer também defende o uso da iluminação zenital, mais 
vantajoso em relação às janelas, já que seu desempenho varia pouco em 
função da orientação geográfica do edifício. Ela ressalta, no entanto, 
que alguns cuidados devem ser tomados no projeto da claraboia, para 
garantir sua eficiência e o conforto dos usuários: “Um pouco de sol 
direto pode passar pela claraboia e chegar ao público, mas pode ser 
no máximo 10% – de preferência 5%”.

Por fim, Lisa aponta um erro bastante comum no uso da luz natural 
em edifícios comerciais: sua utilização “em pedacinhos”, em vez de 
concentrá-la em áreas maiores, o que a leva a parecer artificial. “É 
preciso entender que a luz natural e a elétrica funcionam de formas 
completamente diferentes. Se quisermos mimetizar, fracassaremos”, 
enfatiza a lighting designer.

Outra apresentação muito interessante foi a de Janet Lennox Moyer, 
que abordou o uso de LEDs na iluminação paisagística. Segundo ela, as 
principais vantagens dos LEDs neste tipo de projeto são a durabilidade, 
a facilidade de manutenção e o tamanho.

O direcionamento da luz proveniente dos LEDs, por outro lado, requer 
alguns cuidados. “Um LED produz um facho de aproximadamente 
120°, o que é fora dos níveis aceitáveis de conforto”, explica Moyer. É 
preciso, portanto, considerar o uso de lentes e/ou refletores para obter 
um direcionamento ideal da luz, evitando ofuscamento.

Outra especificidade abordada pela lighting designer diz respeito à 
eficiência energética. Na iluminação paisagística, é preciso pensar em 
eficiência de forma diferente em relação ao design de interiores, por 
exemplo, onde as tarefas visuais são muito importantes e as lâmpadas 
ficam acesas cerca de 10 a 12 horas por dia. No paisagismo, na maioria 
das vezes, apenas algumas (ou nenhuma) das lâmpadas ficarão acesas 

durante o dia; o comum é que elas fiquem acesas por 4 a 8 horas 
durante a noite. No verão, como as noites são mais curtas, este valor 
pode cair ainda mais.

Também deve-se considerar que o ambiente ao ar livre é escuro quando 
comparado com os níveis lumínicos de interiores. O olho não necessita 
de tanta luz para funcionar e se ajusta a níveis mais baixos de luz. Nestes 
casos, o contraste se torna exagerado, afetando especialmente os olhos 
das pessoas mais velhas (acima de 40 anos), então os níveis de brilho 
devem ser cuidadosamente ajustados para produzir menor contraste, 
de modo que as pessoas se sintam confortáveis.

É preciso considerar, segundo Moyer, que o olho humano enxerga 
as superfícies verticais antes das horizontais, por isso as primeiras são 
importantes para proporcionar um senso de segurança e de conforto. 
Mas não há necessidade de se utilizar luz em abundância: “Começar 
o projeto utilizando menos luz é melhor para a composição e para o 
ambiente”, destaca.

A próxima edição da Lightfair já tem data e local marcados: a feira 
acontecerá na Filadélfia, de 15 a 19 de maio de 2011. Confira, a seguir, 
alguns produtos que se destacaram na Lightfair 2010. 

Ao lado, projeto de Janet Moyer para um jardim 

aquático, iluminado por LEDs embutidos em 

recortes nas pedras
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BRIDGELUX E MOLEX

HELIEON SUSTAINABLE LIGHT MODULE

(Most Innovative Product of the Year)

 

Premiado como o produto mais inovador do ano, o sistema Helieon se destaca pela 

simplicidade da solução: ao combinar a tecnologia LED da Bridgelux com o sistema de 

interconexão engage-and-turn da Molex, o módulo Helieon permite a fácil substituição 

da fonte luminosa. Emulando o soquete tradicional, o sistema torna a instalação 

rápida e familiar. As opções do produto são compatíveis com os níveis das fontes de 

luz tradicionais: a luminância gerada varia entre 500 e 1.500 lúmens (dependendo das 

condições de aplicação) e as temperaturas de cor podem se assemelhar às de halógena 

ou fluorescente; os fachos podem ser estreitos ou médios.

LIGHTLOUVER

LIGHTLOUVER DAYLIGHTING SYSTEM

(Judges’ Citation Award)

O fato de um produto voltado para a 

iluminação natural ter recebido a menção 

especial do júri demonstra a importância que a 

luz natural vem adquirindo no lighting design, 

por se tratar de uma solução ambientalmente 

amigável e que proporciona uma iluminação 

de qualidade.

O Lightlouver Daylighting System é uma 

persiana criada para maximizar a iluminação 

natural: o desenho de suas lâminas (associado à 

alta refletividade de sua superfície) redireciona 

a luz do dia para o interior do ambiente, ao 

mesmo tempo que o protege da penetração 

direta do sol e evita o ofuscamento. Seu uso 

proporciona a distribuição uniforme da luz 

natural no espaço interno, permitindo que 

se desligue ou dimerize a iluminação artificial 

durante o dia.

IESNA

LIGHTING AND THE VISUAL ENVIRONMENT FOR 

SENIOR LIVING: RECOMMENDED PRACTICES

(Research, Publications, Software, Unique 

Applications)

Sabemos que o envelhecimento da população 

mundial é uma realidade. No caso dos Estados 

Unidos, por exemplo, as projeções indicam 

que por volta de 2030 haverá mais pessoas 

acima dos 65 anos do que abaixo dos 17. À 

medida em que as populações envelhecem, 

elas vivenciam perdas na visão, e a iluminação 

deficiente é frequentemente associada com 

quedas entre os idosos.

Reconhecendo o impacto que a iluminação 

pode ter na saúde e na qualidade de vida 

das populações mais velhas, a Illuminating 

Engeneering Society Of North America 

(IESNA) oferece este curso online, que aborda 

necessidades específicas das pessoas mais 

velhas no que diz respeito à iluminação. A 

iniciativa foi reconhecida com o prêmio na 

categoria dedicada a pesquisas e publicações.

SOLATUBE

DESIGNER TOUCHES

O conhecido sistema de claraboias tubulares, que permitem 

direcionar a luz natural captada para ambientes específicos, agora 

tem mais uma novidade: duas novas versões de lentes proporcionam 

efeitos diferenciados à luz natural. Enquanto a lente Warm “aquece” 

a luz natural criando uma temperatura de cor equivalente à das 

lâmpadas incandescentes, a Warm Softening permite efeito similar 

à anterior, porém com brilho mais suave.

TRAXON

GLASSILED

O destaque no estande da Traxon era o Glassiled, um vidro laminado 

que contém, em sua camada intermediária, pontos de LED e um filme 

condutor transparente. A impressão é de que os LEDs estão flutuando no 

vidro. O produto é indicado para prateleiras de lojas, divisórias, forros e 

até mesmo fachadas. Os LEDs são dimerizáveis e podem ser brancos ou 

RGB, o que aumenta a versatilidade do produto. (Por Winnie Bastian) 

COLOR KINETICS

Ew BURST POWERCORE

Projetor LED para uso externo, pode ser 

usado tanto para iluminação geral como de 

acento. Versátil, fornece duas tonalidades 

de branco: cálido (2.700K) e neutro (4.000K). 

A lente original, de 8º, oferece projeção de 

longo alcance, mas outras ópticas podem ser 

utilizadas, como as lentes de 14º, 23º e 41º 

ou assimétricas (10º x 41º). Outros acessórios 

permitem maior controle da luz: protetores 

contra ofuscamento evitam que a luz vaze, 

enquanto louvers em forma de colmeia 

limitam a difusão da luz para um facho mais 

intenso e preciso, evitando ao mesmo tempo o 

desperdício e a poluição luminosa. Disponível 

em duas versões: arquitetônica e paisagística.




